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ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

договiр с нормативним документом, що визначас

профспiлковоi органiзачii з питань

колективу.
2. Колекiивний договiр уклада€ться на ocHoBi чинного законодавства з метою

встановлення та регулювання соцiа,rьно-трудових вiдносиц питань

.ф.*rr"по.ri виробничтва, органiзацii та оплати працi, забезпечення

соцiалонrх ruрu"riй, запобiганню трудових конфлiктiв,

3. Колективний договiр уппuл."Ь вiдповiдно до Закону УкраТни <Про

колективнi договори i угоди> мiж роботодавцем Комунальним пlдприемством

nB"!oOn"r. упра"пiнЪ" uодопроЪiдrо-каналiзацiйного господарства MicTa

V*Йрооuп " 
o.oбi директора Карташова Станiслава Олександровича, який

пр.дaru"пra iнтереси unu.""*u, з однiеi сторони, i Виборним органом первинноi

пiоф.пiппо"оi органiзачiт Кп <водоканал м, Ужгородa> в особi голови Бабича

Bi*ropa Алальбертовича, з другоi сторони, який представля€ iнтереси

прачiвникiв пiдприсмства i мас вiдповiднi повноваження,

4..Щiя колективного договору поширюеться на Bcix працiвникiв пiдприемства,

незаJIежно вiд ix na,re*nb"ri до профспiлковот чи iншоi громадськоi

органiзачii та спрямована на забезпечення стабiльноi роботи пiдприсмства,

5. Норми i положення цього колективного договору дiють безпосередньо i е

обов'язковими для дотримання сторонами, якi його пiдписали,

6. Роботодавець мае вiдповiднi повноваження для ведення переговорlв,

укладання Колективного договору та реалiзачii його зобов'язань ,

7. Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзацi1 _11,Ty"u, 
як

уповноважений представник колективу пiдприсмства, представляс l захищас

колективного договору вносяться в

зi змiнами чинного законодавства,

угод з питань' що с предметом

укладений на перiод 2022 - 2024 року i дiс до

чинний у випадку змiни складу, структури 1

а у випадку реорганiзачii пiдприемства, BiH може

У випадку змiни власника пiдприемства

l, Колективний
взаемовiдносини мiж роботодавцем i виборним органом

економiчного i соцiального
первин Hol

розвитку

9.ЗаспiльноюДоМоВленiстюсторiнМожУтьВносиТисяДоколектиВного
договору доповнення i змiни, але якi б не погiршували умов працi i'li оплати,

,руло"i i соцiаrrьнi гарантii, що передбаченi чинним законодавством,

S.i. жод"а iз cTopiH, що уклали цей колективний договiр, не може протягом

усього строку його дii в односторонньому порядку п_риймати рiшення, що

змiнюють норми, положення, зобов'язання cTopiH колдоговору або

iнтереси Bcix праllюючих.
8, Змiни i доповнення до цього
обов'язковому порялку у зв'язку

Генеральноi, галузевоТ, регiональноi
колекти вного догоtsору.

припиняють iJ виконання.
l0. Колективний логовiр

укладення нового.
l l. Копективний договiр
найменування пiдприсмства,
бути переглянутий за згодою cTopiH. У випадку змiни власника пlдпри€мстtsа

дi" ouro.o до.ьuору зберiгасться не бiльше року. У цей перiод сторони повиннi

розпочати переговори rrpo пiдписання нового чи змiну дiючого колективного

договору.



i^:

12.Колективнийдоговiрпiдписустьсяне.ПiЗнiIIIеякЧерез5ДнiвпiслясхВаJlення
його на конференuiТ (зборах) прашiвникiв пiдприс:мства i подасться на

ресстрацiю у вiдповi п,нi органи,

13. Протягом i0 днrв nirэn, р""рuцii, колективu".: до,::1|, до,водиться до

вiдома Bcix працiвникiв та протягом усього TepMiHy дii договору ознайомлюють

з ним щойно прийнятих,

Органiзашiя господарськоi, економiчноi_фiнансовоi дiяльностi, управлlння

пiдприемством здiйснюсться роботодавцем згiдно iз статутом пiдприемства,

1.1 Прелметом виробничоi дiяльностi с:

1.1 . [J,ентралiзоване питtlе водопостачання та централiзоване

водовiдведення;
1.2. Механiчна i бiоrrогiчна очистка побутових i промислових стlчних вод

споживачiв; Iоi rriд,земно[ воДи:
1.3. Користування наДраМи; "+"бry:.:::!'-llо.i n,n"no.Ti i потрiбнот якостi;
1.4. Забезпечеltня подачi пиr rtoi води llеоOхlлЕ

i.;. iuб".п.ч.,п" збору та очистки каналiзацiйни- .:_1"::;_.

i.;. Y.yn""n, в найкоротшi термiни i попередження аварlи;

i.;. ёuЬl"u.пi i сумлiннi проведення поточIIих i капiтальних peMoHTlB;

1.8. Боротьба з втратами i нераtliояальним. викорисТUп n " 
UOO"]_ 

-,л^

1.9. Забезпечення високоТ рентабельносl,, , .рЬбu", 
зниження собiвартостi

одного кубiчного метра води i послуг канал.lзацll;

1.10Впровадження HayKoBoi органiзачii прачi, прогресивних технологlи,

механiзацii i автоматизацi'i виробничих процесlв;

1.11Монтаж водопровiдних мереж' систе.м опалення та кондицlювання

ir;;;;; ;; технiчне обслуговування зовнiшнiх мереж водопостачання та

водовiдвелення., п,дппо",пп"/вiдк,ltючення до/вiд мереж водовlдведення,

обслуговування фонтанiв); . __.::

1.12 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг(монтаж, демонтаж,

повiрка засобiв облiку;
1.1З !,iяльнiсть у c6,pi iнжинiрингу, геологii_та геодезiТ, 1ai_1,", 

послуг

технiчного поп.уп",уьuпня в цих сферах (розробка та видача технlчних умов

на присднання до мереж водопостачання та каналiзаltii);

1.14ТехнiчнiвипробуванняТаДосЛlдження(хiмiко-бактерiологiчнийаналiз
питноi та стiчноТ води);

l. 1 5 Вантажнии автомобiльний транспорт (надання послуг автотранспортних

засобiв та спецтехнiки);
l .l б Надання u ор"ду й експлуатаilitо власного чи орендованого нерухомого

майна (надання в оренду примlщень, розмirцення телекомунiкацiйного

обла.чнання);



l.i7 Комплексне обслуговування об'сктiв (обслуговування споживачlв згlдно

визначених чинним законодавством договорами)

].rB r"rl види дiяльностi, не забороненi чинним законодавством,

1.2. Роботодавець зобовОязу€ться :

1.2.1.Здiйснювати керiвництво виробничою i господарською дiяльностi

сировиною. виконання
;.;;."ъ;;"рити належнi органiзачiйно-економiчнi умови для виконання

виробничоi профами iодержання доходlв, 
! _:

TJ.;, ё;.,..*;тично iнформувати cTpy*TypHi пiдроздiли пiдприемства про стан

виробничо - господарсьпЬi дi"попо.ri i його наЙбЛИЖЧj П'Р"1|lТ""__л. 
,

1.2.5. Забезпечити умови для розвитку технiчноТ творчостi працlвникlв,

запровадження рачiоналiзаторських пропоз.lц:1

виробничих витрат.

1.3. Виборний орган первинвоl профспiлковоi органiзачii

зобов'язусться:
,.r.,. Проuоо"r" роботу з формування свiдомос,гi прачiвникiв щодо

забезпечення управлlння майном.' ощадливого використання виробничих

pecypciB та матерiальних цiнностей,

1.3.2. Сприяти змlцненню виробничоТ та ,груловоТ дисциrtлiни працlвникlв

nionp"ar.r"u в чiлому та Bcix пiдрозлiлах пiдприсмства зокрема, 
j_

1.3.3. Органiзовувати збiр, узагальнення пропозиuiй окремих працlвникlв та

пропозицiй дiльниць та 'пiдроздiлi" щоло покращення виробничо

.о.подuр.опоi дiяльностi управлiння,

1.4. Сторони зобо в'язуюr,ься:

l .4.1 . Запобiгати виникненню колективних i iндивiдуальних трудових спор]::1

конфлiктiв. !,омагатися вирiшення Bcix розбiж.ностеЙ шляХ_ОМлл::Р::::"|':

направлених на досягнення примирення, Труловi спори вирiшувати згlдно з

чинним законодавством.



2.1. Роботодавець зобов'язу€ться:

2.1.1. Дналiзувати стан забезпечення пiдприемства спецiалiстами (фахiвцями),

;*i ;p;u;;r; вiдповiдно до квалiфiкачii, нЬрм прачi та нормативiв чисельностi,

2.|.2. У разi виникнення необхiдних змiн в Ърганiзацii виробництва i прачi, що

призвели б до скорочення працiвникiв, повiдомляти первинну профспiлкову

органiзачiю не пiзнiше як за З мiсяцi до iх запровадження,

2.1.З. Вивiльнення працiвникiв проводити лише пiсля

можливостей забезпечення ix зайнятостi на пiдприсмствi,
використання Bcix

2.|,4. При вивiльненнi (скороченнi) працiвникiв tsип"цачува,Iи вихlдну допомогу

у вiдповiдностi дсl чинного законодавства,

i.1.5. Ko"rpuKTHy форму трудового договору застосовувати лише у випадках

визначених законами Украiни.

2.2.ВиборнийорганпервинноiпрофспiлковоТорганiзачiiзобов'язУсться:
2.2.1 . Здiйснювати контроль за дотриманням чинного законодавства,

2.2.2. Вести роз'яснювальну роботу серед працiвникiв управлiння ulодо

засТосування чинного законодавства; надавати консультацii,

i.zз.' Представляти iнтереси прачiвникiв у розглядi спiрних питань з

робоrолаЪче, у KoMiciI з розгляду трудових спорiв, у сулi,

3.1. Роботодавець зобов'язу€ться :

З.1.1. ВстанОвити трудоВий розпоряДок., чаС початку i закiнчення роботи,

no|"oon роботи змiнЬrи, n.p.p"" у роботi згiлно <Правил внутрirпнього

трудового розпорядку) [!,олаток ЛЬ7],

3.1.2. ЗмiнюВати чИ auпроuuл*уuuти новиЙ рея<им роботи на пiдприсмствi, в

окремих виробничих цехах i пiдроздiлах тiльки пiс,гtя погодження з первинною

профспiлковою органiзаt 1iсю.

з.t.j знаиомити Bcix праltiвникiв, якi влаштовуюl,ься на роботу з Правилами

внутрiшньогО трудовогО розпорядку, ПравиламИ еr,ичноi гtоведiнки праuiвникiв

пiдпр"ем.r"а' Г[равилами вiйськового облiку гtризовникiв i

вiйськовозобов'язаних, Положенням про комерцiйну та€мниllю,, конфiденuiйну

iнформачiю та iнформачiю для службового використання та ант,икорупuiйного

законодавс,гва.
З.1.4ЗдiйснюватиприйомнароботУновихпраЦiвникiвлишеУВиПаДках
забезпечення повноi tlродуктивноi зайttятостi працюючих. При наймi на роботу

оговорювати з ними умtlви працi i вiдпочинку, ,гарифну cтaBкy чи оклад

5



(вiдповiднО до затвердженого штатного розпису).
3.1.5 Забезпечити дотримання встановленоl законодавствомlBcTBoM норми тривалост1

!ля працiвникiв цехiв таробочого часу - не бiльше 40 годин на тиждень. lЦя працlвникlв цехlв та

дiп"rrцu з бЬзперервним циклом роботи (копв, кнс, осв, ПНС, Водозабiр

кминай>>, дварiйно_диспетчерська служба, водiiв транспортного цеху, cTopoжlB

сторожовоi служби, iз запровадженням пiдсумованого робочого часу за

облiковий перiод (piK) встановлю€ться MiHicTepcTBoM соцiальноi полiтики
нормативу кalJIендарних годин, щорiчно, згiдно

законодавства.
3.1.6 Застосувати надурочнi роботи лише у виняткових випадках за

погодженням з виборним органом первинноТ профспiлковоi органiзацii, але не

бiльше як 120 годин на pik. оплату роботи в надурочний час проводити в

подвiйному розмiрi згiдно чинttого законолавства,

З.1.7 Залучати на робо,rу окремих працiвниt<iв у свя,гковi, вихiднi i неробочi лнi

лише у виняткових випадках згiдно законодавства, Компенсувати роботу у

святковi, вихiднi i неробочi днi згiдно чинним законодавством,

3.1.8 Надавати щорiчнi (основну i додаткову) вiдпустки працiвникам згiдно з

графiком вiлпусток.
3.1.8.1 На пiдставi ст. l9 Закону про вiлпустки одиFIоким матерям щорlчно

нада€ться додаткова соцiальна вiдпустка тривалiстю l0 календарних днiв без

урахування святкових ,га неробочих днiв (ст. 7З КзпП). [о категорii одинокоi

MaTepi вiдносяться: жiнка, яка не перебувас у шlлюбi iy свiдоuтвi про

народження дитини якоТ вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про

батька зроблено у встановленому гlорядку за вказiвкою MaTepi; вдова; жiнка'

яка виховуе дитину без баr,ька (в тому числi i розлучена жiнка, яка виховус

дитину без батька незважаючи на факт отриманItя алiментiв, i жiнка, яка

вийшlла замiж, але iТ ди,rина новим чоловiком не усиttовлена),

з.[.9 Встановити щорiчну основну вiдпустку тривалiстю не менш

яК 24 ка.rендарниХ днi вiдповiдно дО частини першоi cTaTTi 75 Закону

УкраТни про працю. В разi змiни всl,ановлених державних гарантiй'

пiдприсмство самостiйно встановлк)€ тривалiсть вiдпустки з урахуванням
законодавчих змitt.
3.1 .l0 Надавати додатковi вiдпус,r,ки за умови працi:

} в залежностi вiд результатiв атестацii робочих мiсць за умовами працi та

часУ зайнятостi на роботаХ з шкiдливими i важкими умовами праui та за

особливий характер праui; [Додаток .,ф l2]
} прачiвникам з неI.1ормованим робочим днем тривалiстю до 7 календарних

днiв. [Щодаток Nэ lЗ]
з.l.tl Надавати лолатковi оIrлачуванi вiдпустки у випадках:
} олруження 3 лнil
} cMepTi рiдних по KpoBi або по tllлюбу: чоловiка (лруrкиrrи), батькiв (вiтчима,

мачухи), дитини (пасинка, падчiрки), бра,гiв, сестер 3 днi;
} жiнкам, дiти яких навчаються у l- 4 класах -l вересня;

Украiни в межах



3.2. Виборний
зобов'язуеться:

орган первинноТ профспiлковоТ органiзачii

3.2.1, Брати участь у розробчi та здiйснювати контроль за додержанням
основних положень та правил: Правила внутрiшнього трудового розпорядку,
Правила етичноi поведiнки працiвникiв пiдприсмства, Правила вiйськового
облiку призовникiв i вiйськовозобов'язаних, Положення комерцl ину
таемницю, конфiденцiйну iнформаuiю та iнформацiю слчжбового

про
для

використання та антикорупцiйного законодавства.
3.2.2. Здiйснювати контроль за дотриманням чинного законодавства з питань

робочого часу, часу вiдпочинку.
3.2.3. Контролювати дотримання трудового законодавства стосовно надання
вiдпусток.

4. l. Роботодавець зобов' язу€ться :

4.1.1. Запровадження, змiну та перегляд4.1.1. Запровадження, змlну та перегляд норм працl прово/

поюдженням з виборним органом первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ,
проводити

4.1.2. Забезпечити гласнiсть ycix заходiв щодо нормування працi, роз'яснення
працiвникам причини перегляду норм працi та умов застосування нових норм.
4.1.3. Перегляд норм здiйснювати лише у зв'язку зi змiною умов працi, тобто,

при рацiоналiзацii робочих мiсць, при впровадженнi новоi технiки, технологii
чи iнших заходiв, що забезпечують пiдвищення продуктивностi працi.
4,1.4. Про запровадження нових норм працi чи змiну чинних норм працi

повiдомляти працiвникiв не пiзнiше як за 2 мiсяцi до Iх запровадження;
4. 1.5. Здiйснювати оплату працi на ocHoBi:

тарифних ставок для робiтникiв; [!,одатокJ\Ъ l]
мiсячних посадових окладiв для керiвникiв, спецiалiстiв, службовцiв та

окремих категорiй робiтникiв [!,одаток Nч 2]

4. 1.6. Розмiр заробiтноi плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну
(голинну) норму прачi повинена бути не нижче розмiру мiнiмальноi заробi,гноТ
плати визначену вiдповiдно до Закону Украiни.

Мiнiмальну тарифну ставку (оклад) за просту неквалiфiковану працю
встановлювати:

працездатних осiб, встановлений законодавством УкраТни, що визначено п.

3.1.2 Галузевоi уголи мiж MiHicTepcTBoM регiонального розвитку, булiвнич,гва
та житлово-комунального господарства УкраТни, Об'еднанням органiзацiй

роботодавцiв <Всеукраiнська конфедерацiя роботодавцiв житлово-
комуна.пьноi галузi Украiни> та I {ентра,чьним KoMiTeToM профспiлки
працiвникiв житлово-комунального господарства, мiсцевоi промисловостi,
побутового обслуговуван ня населення У краiн и на 20 1 7 -2024 роки;

НОРМУВАННЯ I ОПЛАТА ПРА



ставки робiтника l розряду (мiсячноТ тарифноi ставки) за видами робiт та
окремими професiями до встановленоТ Галузевою угодою мiнiма,чьноi тарифноi
ставки робiтника I розряду, а саме - вiд 1,,58 до 1,71 (експлуатацiя та
обслуговування обладнання систем водозабезпечення та водовiдведення згiдно

професiона"л iB, фахiвцiв i

посадовоготехнiчних службовцiв розраховуються на ocнoBi мiнiмального
окладу працiвника основноi професiТ, визначених вiдповiдно до п. 3.|.2
Галузевоi угоди та коефiцiентiв спiввiдношень мiнiмальноi тарифноi ставки

робiтника l розряду (мiсячноi тарифноi ставки) за видами робiт або за окремими
професiями згiдно ГалузевоТ угоди додаткiв 2 п. З.1.4 та додатку 3 п З,1.5 та
прийнятих на пiдприсмствi коефiцiентiв спiввiдношення до мiнiмаJ,lьних
мiсячних посадових окладiв керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних
службовцiв та органiзацiйноТ структури пiдприемства [!,олатки Nэ 2.1]

4.1.8 В разi пiдвищення законодавчо встановлених державних соцiальних
гарантiй, змiни у галузевiй угодi стосовно оплати працi, пiдприемство
самостiйно встановJIюе HoBi розмiри тарифних ставок та посадовi оклади BciM
працюючим.
4.1.9. Проводити доплати i надбавки до тарифних ставок та окладiв, згiдно

встановленого перелiку i розмiру доплат i надбавок та порядку ix виплати.

[Додаток ЛЪ З]. Проводити надбавку за безперервний стаж роботи
встановлений Галузевоi угодою та встановленим Порядком КП <Водоканал м.
Ужгороды [ДодатокЛЭ З.1 ].
4.1.10. Проводити премiювання робiтникiв по результатах роботи за мiсяць

згiдно iз <Положенням про премiювання робiтникiв> . [.Щодаток ЛЪ 4, 4а ]

4.1.1 l. Щомiсячне премiювання працiвникiв керiвних посад, спецiалiстiв та
службовцiв проводити вiдповiдно до Положення про премiювання. [ [одаток
Nr 5]

4.1.12. Виплату винагороди по пiдсумках роботи за piK проводити вiдповiдно
до Положення про виплату працiвникам КП "Водоканiш м. Ужгорода"
винагороди за загальнi пiдсумки роботи за piK [Щолаток Nэ б ]

4. l , 1 З, Нарахування премii проводити з урахуванням доплат та надбавок.
4. 1.14. Заробiтна плата виплачу€ться працiвникам регулярно в робочi днi не

рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищуе шiстнадцяти
календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який
здiйснюеться виплата, згiдно вимог Колексу законiв про працю Украiни та
Закону УкраТни про оплату працi:
Заробiтна плата за l половину мiсяця - 22 числа;
Остаточний розрахунок - 7 числа мiсяця настуIlного за розрахунковим

м iся це м.
4. 1.15. Проводити виплату одноразових премiй в межах одного посадового

окладу:
} за виконання особливо важливих виробничих завдань (лiквiдаuiя аварiйних
ситуацiй, вантажн(} - розвантажувал bHi роботи та iнше), збiльшення об'i:мiв
робiт;
} дня свята: Мiжнаролний жiночий ,Щень - 8 березня, .Щень Конституцii
Украiни - 28 червня, .Ц'ень Незалежностi Украiни - 24 серпня, [ень захисникiв



та захисниць Украiни - 14 жовтня, ло професiйних свят (дня комуншrьника, дня
юриста, дня бухгалтера, дня автомобiлiста, дня енергетика, дня будiвельника та
iнших професiйних свят).
> 4.1.16. За якiсне та дострокове виконання покладених обов'язкiв, що
сприяло досягненню високих результатiв у дiяльностi пiдприсмства або
структурних його пiдроздiлах, а саме: складання бухгалтерськоТ i статистичноi
звiтностi, подання розрахункiв та форм звiтностi згiдно постанов та вимог
органу лiцензування НКРЕКП, розробку програм, планiв, проектiв, розрахункiв
тощо, проводити виплату премiТ прачiвникам, що задiянi в ix складаннi по
результатах роботи за квартал в межах одного посадового окладу.
4.1.17. Проводи щомiсячне премiювання на заробiтну плату за роботу iз

документами пiдприсмства, що носять комерцiйну, конфiденцiйну та
iнформацiю з обмеженим допуском у розмiрi l0% вiд посадового окладу
керiвним працiвникам та спецiалiстам.
4.1.18. Проводити премiювання за особливi або додатковi завдання у розмiрi

до 100% вiд посадового окладу керiвних працiвникiв та спецiалiстiв.
4.1.19. Проводити доплати в розмiрi до 40 Уо тарифноi ставки працiвникам

електрогрупи за чергування у вихiднi днi (субота i недiля) i святковi днi
визначенi наказом., на випадок попередження припинення енергопостачання
об'ектiв водоflостачання i водовiдведення,

4. 1,20, Проводити виплату премiй працiвникам пiдприемства згiдно наказiв та
розпоряджень Щепартаменту житлово-комунrlльного господарства, будiвництва
та iнфраструктури ЗакарпатськоТ ОЩА, департаменту мiського господарства,
рiшень Закарпатськоi обласноi органiзацiя професiйноi спiлки працiвникiв
ЖКГ,, мiсцевоТ промисловостi, побутового обслуговування населення.

4. l .2l. Здiйснювати тарифiкацiю робiт та присвосння квалiфiкацiйних розрядiв
робiтникам згiдно до вимог ЕТКfl робiт i професiй та Галузевоiугоди.
4.1.2|.1 Присвоення робiтнику квалiфiкацiйного розряду або його

пiдвищення проводиться з урахуванням складностi виконуваних робiтником
робiт у вiдповiдному структурному пiдроздiлi (цеху, на дiльницi тощо).
Вимоги квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв:

} l -й розряд - базова загаJIьна ocBiTa та професiйна пiдготовка на виробництвi
без вимог до стажу роботи;
} 2-й розряд - базова загальна середня ocBiTa та професiйна пiдготовка на
виробництвi i стаж роботи за вiдповiдною професi€ю першого розрялу - не
менш як 0,5 року;
} 3-й розряд - базова загальна середня ocBiTa .га професiйна пiдготовка на
виробництвi i стаж роботи за вiдповiдною професit,ю лругого розряду - не менш
як один piK.
} !ля робiтник,iв середньоi квалiфiкацiТ вимоги TaKi:
} 2-й розряд - повна загмьна середня ocBiTa та професiйна пiдготовка на
виробництвi без вимог до стажу роботи;
} З-й розряд - повна загальна середня ocBiTa та професiйно-технiчна ocBiTa без
вимог до стажу роботи або повна загальна ocBiTa та професiйна пiдготовка на
виробництвi; пiдвиllдення квалiфiкаrtiТ та ста}к роботи за вiдповiдною професiсю
другого ро]ряду - не \4енш як одиtr piK:



} 4-й розряд - професiйно-технiчна ocBiTa; пiдвищення квалiфiкачii та стаж

роботи за вiдповiдною професiею третього розряду - не менш як один piK;
} 5-й розряд - професiйно-технiчна ocBiTa; пiдвищення квалiфiкачii та стаж

роботи за вiдповiдною професiею четвертого розряду - не менш як один piK.
} 6-й розряд - професiйно-технiчна ocBiTa; пiдвищення квалiфiкацiТ та стаж

роботи за вiдповiдною професiсю п'ятого розряду - не менш як один piK
4.1.22, При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати компенсувати

праtliвникам tsтрату Llастини грошових доходiв вiдповiдно до чинного
законодавства.

4. 1.2З. Bci змiни в умовах оплати працi погоджувати з виборним органом

доходiв працiвникiв
первинноi профспiлковоi органiзацii.
4.|.24. Забезпечувати проведення iндексацiТ грошових

вiдповiдно до чинного законодавства;
4.|.25. Здiйснювати заходи щодо збiльшення частки працiвникiв, якi

отримують заробiтну плату вище прожиткового MiHiMyMy;
4.1.26. Оплату працi за надурочний час та за роботу у вихiднi i святковi днi
здiйснювати згiдно чинного законодавства;
4.1,27. За особливу заслугу та довголiтню працю проводити одноразовi виплати

у зв'язку з такими обставинами та з нагоди:
} з нагоди ювiлейних дат до 4 - х окладiв;
} зв'язку з виходом працiвника на пенсiю,залежно вiд стажу роботи на

4.1.t. 5дlиснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати

рацi, своечасною виплатою заробiтноI плати.
4.2.2. Аналiзувати piBeHb середньоi заробiтноТ плати, вносити пропозицii щодо

пiдпРиемствi та особистого вкладу до 5 - ти окладiв.
} з нагоди одруження до 2 -х окладiв;
} при народженi дитини до 2 - х окладiв;
} з нагоди дня народження до 3 - х окладiв;

4.2. Виборний орган первинноi
зобов'язуеться:

п рофсп iл KoBoi органiзаuii

4.2.1. Здiйснювати законодавства п итан ь оплати
працi, своечасною виплатою заробiтноI плати.

удосконалення оплати працi та пiдвищення розмiру заробiтноi плати.
4.2,3. Розглядати Bci звернення членiв профспiлки i адмiнiстрацii з питань

оплати працi.

5. l. Роботодавець зобов'язу€ться:
5.1.1. з безпечних працi пiдприсмствi).t.l. J метою створення здорових та 0езпечних умов прац1 на пlдпри€мств1

роботодавець зобов'язаний :

5.1.1.1. Забезпечити виконання вимог Закону УкраiЪи <Про охорону працi>,
iнших нормативно - правових aKTiB з охорони прачi, створення безпечних та не
шкiдливих умов працi на робочому мiсцi працiвникам пiдприемства, отримання
пiльг i компенсацiй за роботу у шкiдливих умовах вiдповiдно до результатiв
атестацii робочих мiсць, соцiальний захис,г працiвникiв у разi нанесення шкоди
ixHboMy здоров'ю.
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5.1.1.2, Забезпечити виконання розроблених на пiдприемствt та

погоджених з виборним органом первинноi профспiлковоjл,llрганiзаuii

КомплекснихзаходiвЩодоДосяГненняВсТаноВленихнормативiвбезпеки,
;i;i;;;;""i ra виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони

працi, запобiгання *"uonu" виробничого травматизму, професiйного

захворювання, аварlям 
'i',Ы"*ur.t"iдповiдно 

до ст. 161,162 Кодексу Законiв

npo npuuo Украiни.) [Щодаток No 8],

5.1.1.з. Щорiчне виконання заходiв з охорони працi вiдповiдно.до cTaTTi 19

Закону Украiни uПро oio-po"yrlрuцi" у розмiрi 0,5% вiд загальноi суми фонду

заробiтноi плати за минулий piK, 
-.л -i --ят:аr;п.гDrr пп,

5.1.1.4. Ознайомлюваrи пiд пiдп" новоприйнятих на пiдпри:,:]1l_1,пр_lч,u,"п,"

пiд час проведення з ними вступного iнструктажу з охорони працl про умови

й";Йобництвi,'ru"u"i.r, на робочЙ мiсцях небезпечних i шкiдливих

;;;й;"Ъакторiв,'можливi наслiдки 1х впливу на здоров'я працiвникiв, про_

ix права на пlльги t компенсацii за роботу. в таких умовах, надання першо1

допоrоa" працiвнику у надзвичайних ситуацlях,

5.1.1.5. ПроводитИ щорiчне fiавчання r перевiрку знань працiвникiв

пiдприемства, *о "rпйЬть роботи пiдвищеноi небезпеки, згiдно порядку та

;;;;,-;*";овленi Поло*е"" про навчаяня i перевiрку знань з питань

охоронипраЦi,затверДжениМнаказомнапiдприемствi'припотребiнапраВЛяти
ix на навчання за кош.tи пiдприемства у спечiальнi навчальнi заклади (KypcoBi

комбiнати, навчальнi uентри),
i-r.l.o. Органiзовувати та проводити при необхiдностi за рахунок коштlв

пiдприемства пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкаuii своiх

працiвникiв.
5.1.1.7. ЗабезпечуваТи належнi умови працi на робочих мiсцях, безпеку

технологiчних процесiв, роботу машин, механiзмiв устаткування та iнших

засобiв виробництва, 
-пЪо"оо"," 

iх.планово - профiлактичний i капiтальний

ремонти, випробування у встановленl термlни,

5.1.1.8. Здiйснювати зЬгальнообов'язкове державне соцiальне страхування

npa,ri"""ni" пiдприемства вiд нещасних випадкiв та професiйних захворювань

"u 
"iipoO"rurBi 

вiдповiдно до чинного законодавства Украiни,

5.1.1.9. Забезпечуват"-прЙi"*r"пiв пiдприсмства, якi працюють на роботах,

пов'язаних з забрулrе"н"м тiла, миючими та дезiнфiкуючими

(знезаражувальними) йсобами за встановленими нормами [Щодаток Nэ 9l,

5.1.1.10. Забезпечуватi.r-rрЙi""r*i" пiдприемства, якi прачюють на роботах зi

шкiдливими та небезпечними умовами працi, а також на р:9",1-1i]-1l_""'язаних з

забрудненням тiла, вiдповiдним спецодягом, спецвзуттям та iншими засобаr,ли

iндивiдуального захисту (зIз) за встановленими гаJtузевими нормами,

органiзовувати придбання, комплектування та утримання засобiв

iндивiдуального захисту за кошти пiдприсмства, У разi передчасного зношення

цих засобiв 
"a 

a,"", ,ipuui"*,"nu, замiнювати ix iншим, не гiршим по якостi за

попереднi. При неможливостi замiни прачiвнику однотипного виду спецодяry

чи спецвзутгя вида€ться йому iнший Видl з негiршими захисними

властивостями. [Щодаток Ne 10]

5.1.1.11. Забезпечуват" "рчц-iu,"*iв, 
зайнятих на роботах зi шкiдливими

умовами прачi понад гранично - допустимий piBeHb (норму) молоком або

1l



iншими рiвноцiнними харчовими продуктами [додаток ль ll], Забезпечення

молоком Bcix iнших працiвникiв пiдпрrararrч, що працюють у uкiдливих

умовах, не перевищу.rr* допу"имi норми, можливе по рiшенню роботодавця

та згодою виборного органу пЁрв"н,оi профспiлковоi органiзацii пiдприемства,

;;; ;;;"".ri на пiдприеМствi'вiдповiдних додаткових коштiв (прибутку),

5.1.1.12. Надавати працiвникам, робота яких пов'язана зi шкiдливими та

важкими умовами працi, щорiчну додаткову вiдпуску у каJlендарних днях

вiдповiднО оо ".rurо"Йr* 
,ор' [ДдатоК л! 12] та проводити щомiсячну

доплату коштiв оо Йф,"*' "uuon 
(окладiв) працiвникiв запежно вiд

результатiв атестацiТ роОо",* мiсць за умовами працi та часу зайнятостi

працiв"ипа в цих умовах. [Додаток Jф l4l Встановити норми пlльгового

пенсiйногО забезпеченнЯ для окремиХ працtвникiв пiдприемства [.Щолаток Nч

15]. /. ,-л-_лл: --лд:
5,1.1.1з,. Проводити за рахунок коштiв пiдприемства обов'язковi профiлактичнi

медичнi огляди on" п.Ъ""* категорiй праI\юючих, або таких, де с потреба у

п|Б$..iИ"оrу доборi, вiдповiдно до статгi 17 Закону УкраТни. <Про охорону

;Б;;;1" й9i i;й;" й z+o вiд 21.05,2007р. i Nч 280 вiд 2з,01,2002 р.

Проводити щорlчн1 *"диrri огляди працiвникiв BiKoM до 21 року, Забезпечити

Виконаннярекомендачiйiвисновкiвмедичноiкомiсii,ВкаЗанихУЗаключномУ
aKTi за результатами медичних оглядiв цих працiвникiв,

s.t.t.14.надавати можливiсть за рахунок коштiв пiдприемства проходження

позачергового медичного огляду працiвником за його заявою або власною

iнiцiативою, якщо працiвник вважас, що погiршення стану його здоров'я

пов'язане з умовами "pu],i "u 
виробництвi. Зберiгати за працiвником на перiод

проходження n",n ,"о"Й.о о.п"ду мiсце роботи (посаду) i середнiй заробiток

переквалiфiкацii (набуття iншоi професii), 
.

5.1.1.16. Забезпечувати для структурних пlдроздiлах пiдприемства придбання i

комплектування аптечок необхiдними медикаментами i перев'язувальними

засобами.
5.1.1.17.Попереджати випадки виникнення на пiдприемствi виробничого

;р;;";r;;у i 
,професiйних 

захворювань, а також не допускати випадкiв iх

приховування. Своечасно iнформувати територiальний орган ,ц,ержпраrri та iншi

вiдповiднi контролюючi органи лро випадок виробничого. травматизму чи

професiйного захворювання на пiдприсмствi, Проводити спiльно з виборним

op.u"or,л первинноТ профспiлковоi орiанiзачii свосчасне розслiлу_ва11].випадкiв

виробничогО ,puu"ur"rry ,u ua", облiк нещасних випадкiв, професiйних

захворювань i аварiй на виробництва. 
]в,язку з

5.1.1.is. Зберiгати за працiвниками, якi втратили працездатнlсть у:
нещасним випадком на виробництвi або професiйним захворю.ванням, мlс_це

роботу, у вiдповiдностi з медичним висновком наявнiстю вакансiй. При

необхiдностi провести iM за кошти пlдпри€мства вiдповiдне навчання з

роботи (посаду) ,u зupс,di."y плату.л.на.. весь перiоц о:- 
-"'*:,'",:,",л_,j

"ъrо*п""оari 
виконання потерпiлим попередньот роботи, провести ix навчання
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iпереквалiфiкацiю,аТакожПраЦеВЛашТУВаТивiдповiдноДоМеДичних

одноразову матерiальну
пiд час виконання ними

у таких розмiрах:

TepMiH непраuезлатнос,гl

(згiдно з .писткоN, непрацсздатностl в

каJrендарних лнях., пliсяцях)

вiд 1 до 10 днiв

вiд 10 до 20 днiв

вiд 20 до 1 мiсяця

uИ 1 ,iс"ц, до 2 мiсяцiв

Бiльше 2 - мiсяцiв

Розмiр матерiальноi допомоги
(у % вiл заробiтноi плати потерпiлого)

якщо комiсiею з розслiдування .нещасного 
випадку в_стано_влено, що

нещасний випадок трапився внаслiдок невиконання потерпlлим вимог

,oprur""""* aKTiB про Ъ*оро"у працi, розмiр одноразовоi допомоги йому може

бут, зrепшено за рiшенням зборiв трудового колективу та за погодженням з

виборним органом первинноi прфспiлкоuот органiзацiт, але не бiльше нiж на 50

0/О ЙОГО ВИНИ' "i до Ilоложення про систему
5.1.1.20. Розробляти та вносити пропозицll

премiювання, затвердженого на пiдприсмствi щодо покращення питань з

oxopori прачi за участю представникiв профспiлки,

5.1,j.21. iабезпечуват, .np""rn"ui умови праui для жiнок, ,Ц,отримуватися

встановлениХ нормативiВ за показниками важкостi трудового процесу пiд час

пiоiй"ur"" та пЁремiщення вантажiв ними, надання вiдповiдних перерв для

вiдпочинку пiд час роботи.
5.|.|,22. Не залучати неповнолiтнiх працiвникiв (пiдлiткiв) до працi на важких

роботах i на jоботах iз шкiдливими або небезпечними умовами працi, до

нiчних, надурочЕих робiт i у вихiднi днi,.Не залучати непов.н95iтн|х_л1

виконання вантажно-розвантажувальних робiт, а також до пlдlймання l

перемiщення речей, маса яких перевищус встановленi для них граничнl норми,

5.1.1.23. Створювати дп" npuub"KiB, якi отрим€цlи iнвалiднiсть на цьому

пiдприемствi, умови працi з урахуванням рекомендацiй медико-соцiальпоi

експърrноi koMicii та iндивiдуальних програм реабiлiтаrrii, вживати додаткових

заходiв безпеки працi, якi вiдповiдають специфiчним особливостям цiеi

*ur.ipii прачiвнЙкiв. Органiзувати, .у разi необхiдностi, навчання,

пьрек"алiфiпаuiю i працевлаштування iHBarriдiB вiдповiдно до медичних

рекомендачiй. Залучати iнвалiдiв до надурочних робiт у.нiчнiй час, тiльки за ix

згодою та за умови, що це не суперечить рекомендацiям медико-соцiальноТ

експертноi KoMicii.
5.1 .|.24. Зберiгати за працiвником
зупинення експлуатацii (роботи)

мiсце роботи та середнiй заробiток на час

пiдприемства, цеху, дiльницi, окремого

l]
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виробництва або усr,аткування opl,aнoм державного управлiння i нагляду за

охороною rrрацi чи службою охорони працi пiдприсмства.

5.2. Прачiвники пiдприсмства зобов'язуються:
5.2.1. Постiйно дотримуватися вимог I'Iравил внутрiшнього розпорядку на

пiдприсмствi, Ile порушувати трудову та виробllичу дисциплiну.

5.2.2. Вивчати та виконувати вимоги нормати вно-llравових aKTiB з охорони

праui, передбаченi вiдповiдними положеннями та iнструкuiями, посадовими

iнструкчiями, вимоги правил експлуатаllii машин, механiзмiв, устаткування та

iнших засобiв виробницr,ва, правил поводження з rшкiдливими та небезпечними

речовинами.
5.2.З. Постiйно дбати про особисту безпеку r,a здоров'я, а також про безпеку i

здоров'я iнrпих оточуючих людей, у прочесi виконання будь-яких робiт на

робочому мiсцi або пiд час перебування на територiТ пiдпри€мства.

5.2.4. Не /опускаlи випадкiв пор) шень на poбt1,1t,M1 мiсцi вимог норм i правил

з охорони працi., iнструкчiй з охорони rtрацi, своТх посадових irrструкчiй.

5.2.5. СтараНно пiдготовЛювати своС робоче мiсце до маЙбутньоi роботи,
пiдтримувати його в чисr,отi i порядку, працювати тiльки в засобах

iндивiдуальнОго захис,гу! з справним робочим iHcTpyMeHToM, допомiжними

засобаNtи., машинами i механiзмами.

5.2.6. Постiйно використовувати пiд час роботи засоби iндивiдуального та

колективного захисту.' дбайливо вiдноситись до них, при необхiдностi

замiнювати iх.
5.2.7. Своечасно проходити навчання i перевiрку знань з питань охорони працi

на пiдприсмствi, iнст,руктажi та стажування, згiдно порядку,га у строки, вказанi

у ПоложенНi про навчання i переВiрку знанЬ з пи,гань охорони працi,

затвердженому нilказом на пiдприсмствi.
5.2,8. Проходити в установленому порядку та в термiни вiдповiдно до графiка

попереднiй та перiодичний медичнi огляди, за необхiднiстю - позачерговий

медичний огляд., не допускати випадкiв порушень Ilих вимог.

5.2.9. Не допускати випадкiв виробничогсl травматизму чи аварiй на

виробничтвi., свосчасно iнформувати безпосереднього керiвника робiт або

адмiнiстрацiю пiдприсмства llpo виникнення небезIlечних та аварiйних ситуачiй

на робочому Miclti, у структурному пiдроздiлi. Вживати посильних заходiв

щодо ix запобiганню ,га 
усунення.

5.2.10. Знаlи iумiти правильно лiяти у випалку виникнення буль - якоi

надзвичайноТ ситуачii на робочому мiсцi, налавати першу допомогу
потерlliлому у налзвичайнiй ситуаuii.
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5.3. Виборний орган первинноi профспiлковоТ органiзацiТ пiдприсмства
(профспiлковий KoMiTeT) зобов'язаний:
5.3.1. Здiйснювати контроль за дотриманням роботодавцем законодавства про
охорону працi,, створенням безпечних та здорових умов працl, належних
виробничих та санiтарно-побутових умов' забезпечення працiвникiв
спецодягом, спецвзуттям, iншими засобами iндивiдушlьного захисту, а також
засобами колективного захисту, робочим iHcTpyMeHToM, допомiжними
засобами. У разi виявлення порушень вимагати Тх усунення.
5.3.2. Iнформувати працiвникiв пiдприемства про змiни у законодавствi про
охорону працi, нормативно - правових актах, Iхнi права i гарантii у сферi
охорони працl, про умови працl, представляти lнтереси працlвникlв у вирlшеннl
питань охорони прачi у випадках, передбачених чинним законодавством
УкраТн и.

5.3.З. Вносити роботодавцю, державним органам управлiння i нагляду
вiдповiднi подання та клопотання з питань охорони працi, готувати cBoi
висновки, надавати пропозицiТ, а також одержувати вiд них аргументованi
вiдповiдi.
5.З.4. Вимагати вiд роботодавця, у разi загрози життю або злоров'ю
працiвникiв, негайного припинення роботи на робочих мiсцях, видiлення
необхiдного часу для усунення цiею загрози.

5.3.5. Брати участь у:
} розробленнi Комплексних заходiв щодо досягнення встановлених нормативiв
безпеки, гiгiсни працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня
охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйного
захворювання, аварlям на пlдприемствl;
} пiдвищеннi квалiфiкацii працiвникiв з питань охорони працi;
} органiзашiТ навчання i перевiрки знань працiвникiв з питань охорони праui;
} органiзацii проведення комiсiйних перевiрок стану охороhи працi на
пiдприемствi, вивченнi умов та безпеки працi на робочих мiсцях працiвникiв (у
т. ч. за участю спецiалiстiв служби охорони працi пiдприсмства, представникiв
територiальних органiв Управлiння .Щержпрацi у Закарпатськiй областi,
!ержпродспоживслужби, ДС НС).
} роботi KoMicii з розслiдування нещасних випадкiв, професiйних захворювань
iаварiйна пiдприсмствi;
} роботi KoMiciT rtо прийняттi в еI(сплуатаI]iю нових об'ектiв виробничого та
соцiального призначення. нових виробничих дiльниць i нового технологiчного
обладнання;
} контролi за проведенням щорiчно
працiвникiв пiдприсмства.
5.3.6. Здiйснювати громадський контроль за виконанням роботодавцем i

працlвниками пlдпри€мства вимог нормативно - правових aKTlB з питань
охорони працi, приймати дiевi заходи до порушникiв.
5.3.1 . Встановити громадський контроль за повним 1 свосчасним
вiдшкодуванням шкоди потерпiлим вiд нещасних випадкiв на виробництвi та
iхнiм сiм'ям за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного
соцiа.llьного страхування вiд нещасних випадкiв, а також наданням

профiлактичних медичних оглядiв
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роботодавцем постраждалим вiд нещасних випадкiв на виробництвi особам
ДОДатКОвоi матерiальноi допомоги на л iKyBaHH я ( реабiлiтацiюi.

6, l, Роботодавець та виборний орган первиIlноi профспiлковоi органiзацii
зобов'язуються спiльно формува,ги, розподiляти коlllти на соцiальнi, KyJlbTyp'o-
MacoBi заходи виходячи з фiнансових можливостей пiдпр"еrсr"а. '

б.2.Роботодавець зобов'язусться :

6,2,1, Надавати одноразову грошову допомогу працiвникам у зв'язку з такими
обставинами:
} з нагоди одруження до 2 - х окладiв;
} при народженi дитини. при народженl дитини до 2 - х окладiв;
} з нагоди дня народження до 3 - х оклалiы, з нагоди ювIлейних дат до 4 - х окладiв;

}:Уу з.виходом прuцiu""пu * пБй/залежно вiд стажу роботи напiдприсмствi та особистого вкпаду до 5 - ти окладiв;
6.2.2. Надавати праrliвникам одноразову матерiальну допомоry наоздоровлення, при наданнi вiдпустки у розмiрi до одного посадового окладу;
6,2,2,.1 

.Надавати працiвникам одноразову матерiальнr oonoro"y 
"u 

ni*yuur"" урозмiрi до одного посадового окладу, а при довготривalJIому лiкування абоне,обхiдностi проведення складноi операцii -'до 5 - ти окладiв.'
6,2,3. Надавати, при фiнансових можливостях пiдприсмства,u au по"од*"п""nn
директора пiдприемства, безвiдсоткову довгострокову позику в таких випадках:} на будiвництво, ремонт або придбанн" *rrnu ru iншi побутовi norp.O";} довготривало_го лiкування та необхiдностi проведення складноi операцiТ
працiвникУ чи близькомУ члену родини (чоловiк, дружина, батьки, дiти),} НаВЧаННя ПРацiвника або йоiо д"rr", у вищих та середнiх спецiальних
закладiв.
при звiльненнi з роботи борг повертаст.ься працiвником повнiстю.

1,11:л.Y,t::ти. 
працiвникаМ ДоПоМоry в придбаннi будiвельних матерiалiв;

видiленнi механiзмiв i автотранспорту
6.2.5. Забезпечувати харчуванням
аварiйних ситуацiй тривалий час.

при будiвництвi та peMoHTi житла.
працiвникiв, що зайнятi лiквiдацiею

6.2.6. Створкlвати працiвникам умови для пiдвищення квалiфiкацii,теоретичних i практичних знань, надавати допомогу в сумiщеннi роботи iнавчання.
б.2.7. Створювати працiвникам необхiднi умови
закладах pi lних ступенiв акрелитацii.. надавати Тм
дlючого законодавства.

для навчання у навчальних
додатковi вiдпустки. згiдно
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6.2.8. Надавати допомогу працiвникам пiдприсмства в оплатi за ix навчання чи
навчання lx дlтеи на платних вiддiленнях учбових з.акладiв.
6.2.9. Оплаччватиo.z.y. uплачувати працlвникам за рахунок коштlв пlдприемства путlвки до
дитячих таборiв. !iтям, BiKoM до lб poKiB включно, видавати святковi новорiчнi
подарун ки.
6.2.10. Прачiвникам, що отримали путiвки в caHaTopii для лiкування, надавати
вiдпустки поза графiком.
б.2.1l. Надавати матерiальну допомогу, за наявностi коштiв, працiвникам
пiдприемства до державних свят Украiни ( Новий piK, Рiздво, Пасха тощо).
6.2.|2. Надавати MaTepia.llbнy допомогу праuiвнику пiдприсмства на поховання
рiдних по KpoBi або по шлюбу: чоловiка (лружини), батькiв (вiтчима, мачухи),
дитини (пасинка, падчiрки), братiв, сестер за рахунок пiдприсмства, до 5-ти
мiнiмальних заробiтних плат.
б.2.1З. Перераховувати профспiлцi на культурно - масову, фiзкультурну i
оздоровчу роботи кошти в розмiрi до 0,4 Уо фопду оплаrи працi з вiднесенням
цих сум на валовi витрати пiдприемства.
6.2.14. Щомiсячно утримувати профспiлковi внески з заробiтноi плати
працiвникiв у розмiрi 10% та перераховувати на профком пiдприсмства.
6.2.15. Проводити органiзацiю культурно-масових заходiв з частковою оплатою
iх BapTocTi працiвниками, якi беруть участь у них,
6.2.16. Здiйснювати матерiальну допомогу непрацюючим ветеранам працl
/пенсiонерам/ в розмiрi до одного встановленого прожиткового MiHiMyMy.
6,2.|7. Надавати довiдки працiвникам пiдприсмства про доходи для придбання
ToBapiB та отримання грошових коштiв в кредит. Надання цiсi довiдки не
означас згоду пiдприемства виступати поручителем за договором кредиту.
6.2.18. За заявою працiвника проводити утримання оплати за житлово-
комунальнi послуги з подalJlьшим перерахуванням цих коштiв до вiдповiдних
установ та органiзацiй.
6.2.19. Проводити оплату коштами пiдприсмства за страхуванням водiiв та
автотранспорту,
6.2.20. Забезпечувати сво€часно cTpyKTyprli пiдрозлiли пiдприсмства
необхiдними меликаментами та перев'язочними матерiалами для поповнення
(оновлення) аптечок надання першIоi дt,l:Iiкарськоi лопомоги. Забезrtечувати

, кабiнет фельдшера необхiдними медикаментами, медичним обладнанням i
iHBeHTapeM.
6.2,21 , З метою закрiпJlення на пiдприсмствi KBa,,l iфiкованих працiвникiв та
посилення Тх соцiальноt,о захисту, проводити ловl.остроItове страхування життя
групи працюючих осiб, перелiк яких, встановлюсться рiшенням роботодавця та
виборним органом первинноi профспiлковоi органiзаuii, який щорlчно
переглядасться.
6.2.21.1 Щля забезпечення працiвникiв ква,lIiфiкованою медичною допомогою з
MeltlKl пiдвицення лоя.,lьносli сrliвробil никiв la j\,lсншенllя плинностi калрiв.
пiдприсмство може Bcix охочим праuiвниttам забезпечити корлоративне
добровiльне медичllе страхування з частковок) або BcicT суми страхування (у
залежностi з обраноi програми страхування) за рахунок пiдприсмства.
(Фiнансування корпоративного страхуtsаltня :}а рахунок профспiлкових коштiв,
або прибутку пiдприе.мства),
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6.2,22. За рахунок коштiв пiдприемства закуповувати для
пiдприемства путiвки на оздоровлення в caHaTopiТ.

працl вн икlв

6.2.2З. Вiдкрити лiкарняну касу для оплати медикаментiв та послуг для
лiкування хворих працiвникiв пiдприемства ,

6.2.24. Пр" необхiдностi, забезпечувати перевезення представникiв
пiдприемства до окремих категорiй абонентiв.
6.2,25 При виникненнi ситуацiй', якi не залежать вiд працiвникiв пiдприемства, а
саме: припинення регулярних перевезень громадян пасажирським
транспортом, перерви в роботi громадського транспорту, з метою захисту
здоров'я працiвникiв за карантинними умовами, та iнmi, пiдприсмство у
зв'язку з виробничою необхiднiстю органiзовус доставку працiвникiв до мiсця
роботи та назад за спецiальними регулярними перевезеннями.
6.2.26 Забезпечити за рахунок пiдприемства проходження працiвниками
щорiчних профiлактичних медичних оглядiв у спеuiалiзованому медичному
закладi згiдно наказiв ЛЪ 246 вiд 2\.05.200'7 та Jф 280 вiд2З,07 .2002р
6.2.27 Забезпечити за рахунок пiдприсмства проходження профiлактичних
медичних оглядiв водiiв Bcix категорiй в спецiал iзованому медичному заклалi
згiдно наказу Л! 65/80 вiд 3 1 .01 .20 l 3р.
б.2.28 Забезпечити проведення у повному обсязi вiдповiдних оздоровчих
заходiв працiвникiв пiдприсмства за результатами проходження ними
перiодичного медичного огляду у повному обсязi, згiдно Заключного акта,
виданого спецiалiзованим медичним закладом, та усувати причини, що можуть
призвести до професiйних захворювань (отруснь).
6.2.29. Забезпечити за кошти lIiдltрисмства прохолження позачергового
медичного оlляду праltiвн и KiB:

його ,lдорtlв'я пов'язаllе ] ) мOвами праui на пiлlrриr vс t Bi;

виконувати йому налалi своi r,руловi обов'язки,
б.2.30. Притягнути працiвника до дисциплiIlарноi вiдповiдал bHocTi згiдно
встановленого законодавством Украiни порядку за не проходження ним
обов'язкового медичного огляду, та вiдсторонити його вiд подальшоi роботи без
збереження йому заробiтноi плати.

, 6.2.З1 Приймати на роботу неповнолiтнiх осiб лише пiсля проходження ними
попереднього медичItого оглялу згiдно чинного законолавства.

б.3. Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзачii
зобов'язуеться:
6,З.1. Контролювати дотримання прийнятих роботодавцем i виборним органом
первинноi профспiлковоi органiзацii положень, що стосуються питань
соцiал ьно-побутового забезпечення працiвникiв та питань житлового
законодавства.
6.3.2. Сприяти оздоровленню, сiмейному вiдпочинку, лiкуванню працiвникiв,
органiзовувати оздоровлення дiтей у дитячих таборах.
6.З.З. Органiзовувати проведення культурно , масових, спортивних i
оздоровчих заходiв для працiвникiв управлiння та членiв iх сiмей.
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l
6.з.4. ознайомлювати працiвникiв пiдприсмс.гва з новими нормативними
актами з питань соцiального страхування та пенсiйного забезпечення i надавати
консультативну й методичну допомоry з питань соцiального захисту.
6.З.5 Щорiчно, (наприкiнцi року), проводити облiк працiвникiв, що потребують
лiкування у санаторiях , сприяти забезпеченню ix путiвками.

7.|. Роботодавець визнас виборний орган первинноi
органiзацii повноважним представником irrTepeciB працiвникiв,
на пiдприемствi i поголжу€ з ним накази та itrIпi нормативнi акти
предметом цього договору.

7.2. Роботодавець зобов' язч€ться :

профсп iлковоi
як1 працюють
з питань, що €

} надавати на безоплатнiй ocHoBi примiulення для проведення зборiв
/конференцiй/, засiдань профкому; ор.uдуuаr" за рахунок коштiв пiдприсмства
клуби, стадiони та iншi спорули для лроведення куJIьтурно - масових,
спортивно - оздоровчих заходiв.

7.2.2. Забезпечувати перерахування BHecKiB до виборного tlргану
первинноi профспiлковоi органiзаuii в установ.гIеному порядку.

7.2.З. Надавати працiвникам, обраним до складу виборного органу , на ix
вимогу вiльний час для виконання наданих iм псlвtlоважень,

7,2.1. СтвоРювати умови для дiяльностi виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзаuii:

обранi до профспiлкових
погодження з вiдповiдними

7,2.4. Надавати членам виборного органу первинноi профспiлковоi
органiзацiI та профактиву додаткову onnuuy"uny вiдпустку ,i .бф.*.rr",
середньот заробiтноi плати на час профспiлкового навчання.

7.2,5. Не застосовувати до працiвникiв, якi
органiв, Дисциплiнарних стягнень, звiльнень без
органами профспiлки.

8.1. Роботодавець зобов'язчеться:
8,1,1, Аналiзувати стан виконання Закону Украiни <Про запобiгання корупцiТ>;
8. 1.2. Перевiряти працiвникiв щодо виконання ними вимог Закону УкраТни
<Про запобi гання корупцii>;
8.1.3. Заслуховувати звiти праuiвникiв на нарадах про стан дотримання
антикорупцiйного законодавства в пiдроздiлах пiдприемства;
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8. l .4. Проволити цiлеспрямовану роботу з профiлаrtт,ики корупчiйних дiянь;
8.1.5. flовсlлиl и _1о вiдома праuiвникiв пiдприr MclBa про ,lмiни в tаконодавсtвi;
8.1.6, У разi виявлення корупчiйних дiянь вживати заходiв щодо iх припинення
та вживати заходiв шtодо порушникiв:
8. 1.7. Роботодавець зобов'язаний не розголошувати cTopoHHiM особам
конфiденцiйну iнформацiкl про корулцiйне або пов'язане з корупцiсю
правопорушення, що стало йому вiдомо rriд час виконання покладених на них
службових чи робочих обов'язкiв.

8.2. Прачiвники пiдприсмства зобов'язанi :

8.2.1. Не вчиняти ,га не брати участi у корупцiйних правопорушеннях,
пов'язаних iз дiяльнiс гю пiдпригмства;
8.2.2. Утримуваlися вiд псlведiнки. яка може буlи розuiнена як готовнiсть
вчинити корупчiйне дiяння чи правопоруUIе}l ня;

пiдприсмства про виIIадки
правоп орушен ня;

пiдбурення до вчинення

8.2.3. Невiдкладно iнформувати керiвництво чи Уповноваженого представника

8.2.4. Невiдкладно iнформувати керiвника пiдприсмства чи Уповноваженого
представника про випадки вчинення корупцiйних правопорушень iншими
працiвниками пiдприсмства чи стороttнiми особами Ilo вiлношеннкl до
пiдприсмства;
8.2.5. Невiдкладно iнформувати керiвника чи Уlrовноваженого про виникнення
реального, потенцi йного конфлi кту iHTepeci в;

8.2.6. 7Щотримуватися професiйноi е,tики працiвникiв пiдприсмства при
виконаннi с Bo'ri службових та професiйних обов'язкiв.

8.3. Прачiвники мають право:
8.3.1.KpiM прав' наланИх праrliвникам Конституцiсю Украiни, колективним
договором, законом Укратни <про запобiгання корупцii>, iншими законами та
нормативно-правовими актами, мають право на:
- вiдмову вiд виконання вказiвки ( розпорядження, наказу тощо) про вчинення
корупцiйного дiяння, отримання протиправноТ виl.tlди чи подарунку;
- на отримання ycHoi' чи письмовоТ консультаtlii з питань застосування
антикорупuiйних сlанларr iB чи ппOltедур. пов.язаних iз дiяльнiстю
п iдприсмства;
- на нерозголошення наданоi ним конфiденцiйноi iнформацii про корупцiйне
або пов'язане з корупцiею правопорушення;
- на захист в разi повiдомлення ним iнформацii про корупцiйне або пов'язане з

корупцiйного

корупцiею правопорушення.
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1. Метою забез
контролю за його

печення реалiзацiт положень цього договору, Здiйснення
виконанням сторони домовилися :

кри Ml нал ьно l

tнших видlв

безпосередньо
обумовленою

2, Розглядати пiдсумки виконання колективного договору на конференцii
трудового колективу двiчi на piK:
- за пiврiччя - липень мiсяць
- за piK - лютий мiсяць
3, У разi невиконання чи неналежного виконання зобов'язань та положень,
аналiзувати причини невиконання або неналежного виконання та l]живати
заходи Щодо iх виконання. осiб, винних у невиконаннi чи неналежному
виконаннi Положень колективного договору., притягувати до вiдповiдальностi
згiдно з чинним законодавством. Суперечки мiж сторонами вирiшувати в
порядку! встановленому законодавством Украiни.
4. При,гягнення до дисциплirrарнот, адм iнiстративноi чи
вiдповiдал bHocTi не виключа€ цивiльноi, матерiальнот чи
вiдповiдал bHocTi винних осiб.
5. Контроль за виконанням колективного договору здiйснюсться
сторонами чи уповноваженими ними прелставниками, за
сторонами згодою у письмовiй або уснiй формi,
6. Колективний договiр укладено у трьох tlримiрниках., що зберiгакlться укожноТ iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.

ДОГОВIР Пll|ПИСАЛИ:

вiд роботодавця: вiл виборного органу первинноi
профспiлковоТ органiзацiТ:

р исмства Голова пе

рташов С.О./

2|

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ



,Щоdаmок lФ ,

!о колекmuвноzо doeoBop1

шов С.о./

i профспiлковоi

/Бабич В.А./

Тарифнi ставки д.rrя робiтникiв КП <Водоканал м. Ужгорода>>

Тарифнi коефiцiснти для визначення мiсячноТ тарифноТ ставки
робiтника (спiввiдношення до мiнiмальноТ мiсячноТ тарифноi

ставки робiтника l розряду),
за й няr,оr,о на виробництвах iз застосуванням простих видiв робiт

та робiт середньоi складностi

Тарифнi коефiцiснти для визначення мiсячноТ тарифноi ставки
робiтн ика (спiввiдношення до мiнiмальноi мiся чно.l: тарифноi

ставки робiтника I розряду), зайнятого на виробничiваi з
складними та особливо складними видами робiт

перелiк визначених робiтникiв (посад та вiддiлiв) зайнятих на
виробництвi з складними та особливо складними видами робiт

Розряди
I II III* IV V]

1,0 l,08 l,20 1.35 1,54 l

Розряди
I II III IV VI

2.0t
1,0 1,1l l,25 l.,t3 |.67

Найменува ння структурного
вlддlлу пlдприемства

Назва посади робiтника

Водна iнспекцiя

Водопровiдна мережа Елекmроеазозварнuк
Мо н mаэlснuк ( mехн олое iч нuх

Елекmрозварнuк

22



Диспетчерська аварiй на
!iльниця експлуатацii
кз!9{!щередl
Механiчна майстерня

;r*-, p".pynu -

служба

Механiчна майстерня

lранспортний вiддiл
ВодозабБ Фиrай"

з
4

]
5

6

7

8

9

10 l llдви tцyBilJlbH i HacocHi станцii
(пнс)
Канал iзацi йнi 

"u.о."Г.,*" цii
(кнс) .__=-_
Комплекс очистки 

"o"ap*neu"*вод (КОПВ)

ll

l2.

lз Uчиснl станцii' водовiдведення
(осв)

ВодiТ а втотра нспортн их засобiв

ванmаэкнi авmо.wобiлi

вантажопiдйомнi
ст,ь

Бортовi
автомобiлi та
автомобiлi -

фургопи
загал ьного

призначення

(-- пс цiал iзова н i
а втомобiл i:
са моски/Iиr

lIистерни, фургони,
а втокра н

Автомобiлi д.llя
перевезення

асенiзаuiйних
вантажiв

(mонн) Коефiцiе:нmu
сп iBBidHou,leH ь

Коефiцiе,нmu
cпiBBit)HoulpHb

Коефiцiснmu
спiввidношень

До 1,5т. 1,74 - |,95 1,86 - 2,06

1в5 - 2,12

,м-r2,

1,95 - 2,12

Вище 1,5 т, до 3 т. 1,86 - 2,0б 2,04 - 2,22

Эдiце 3 т. до 5 т. 1,95 - 2,12 2,25 - 2,зз

2з



леzковi авmомобiлi

/
заступник директора з фiнансово - економiчних питань /о.В. со""о""й

Тарифнi коефiцi€нти згiдно додатку 2 п.3,|.4 Галузевоi угоди мiжMiHicTepcTBoM регiонального розвитку, dудiвництва та житлово-комун€шьногогосподарства Украiни, об'еднанням органiзацiй роооrодuuцi" ,,Б..iорurъ."*uконфедерацiя роботодавцiв *r.no*-noryi*rroT галузi УкраiЪо тащентральним koMiTeToM профспiлки npiuiu"rniu житлово-комунальногогосподарства, мiсцевоi промисловостi, побутового обслуговувur"" iru"anar""УкраiЪи на 20 |7 -2024 роки,

Вище 5 т. до 7 т. 2,04 - 2,22 a 1< 't -,, ,.'L\zJ - z,э J

'в 
J,ц

2,46 - 2,60

йб 2s,
тя - з2s
Tj, - з,ц

2,зз - 2,4з
Вище 7 т. до 10 т. 2,25 - 2,зз 2,46 - 2,60

,,66 - r,u
тм 12s

'IT 
- зд

Вище 10 т. до 20 т. 2,зз - 2,43

Вище 20 т, до 40 т.

Вище 40 т. до 60 т.

2,46 - 2,60

'ý6 
-rм

Понад 60

i Робочий обсяг
ll двиryна

(в лiтрах)
до 1.8

вiл LB дЪ lS --
uи зS -. ----.._-

Коефiцiснти
спiввiдноше

нь\_zuuuJlивtl малии l малий
,t.р.д"-Вел"йr-

1,46 - 1,88

|,52 - 1,92

iZ - 1,я

24
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в с.о./

,Щоdапок No ,

,Що Колекmuвноzо dоzовор;

профспiлковоi

/Бабич В.А./

л9
п/п Назва посади (лрофесii) ц.! Е

Фq
z

F-

Е{

лF
2
q

Адм iнiстрати в н и й пеDсона.ll

I

l2l0.1 I

l221.2 l

I2I0.1 l

1

з4з6.1 l
5

l2l0, i i
6

l2|0.1 l
,7

2429
I

8

|2з2 2j 805 l
9

I2з l 20656 i
I

l0

12з l 24l51

х х l0

l Головний MexaHiK

Головний енергетик
1222,l 20822 .l

l

2

1222.1 2l l l5

25

Штатний розпис керiвних працiвникiв, спецiалiстiв i службовцiв
КП ''Водоканал м. Ужгорода''



.l

Iнженер - енергетик

2|4з.2 22502 l

2l49.2 22|,1,7 2

1222,2 2з969 l

6

з42з 2260I l

7

4|l5 24658 l

8

9

]0

Il

l2

lз

|4

l2з2 I

2149,2 2

1226.2 220,75 l

1222.2 l

1226,2 l

зl15 2з58з l

24l9.2

i
lб

l7

l8

l

l2з9 I

1222.2 2з9,7з I

Старший eKoHoMicT

EKoHoMicT

Заступвик головного бухгалтера

244l .2
25з5I

-)

244]l.2
25з5l

l

l9

j 23l | 20656 l

20 Б)а(галтер

24|1,2 | 2o28l 5
2l Бухгаптер

2028l l

22

з4з з 2028l 2
2з

42l' l 22921 0
21

1222.2 2з969
25

I

2,l49 2 221,77
26

2

2l49.2 22l7,7 2

l

2,7

2l42,2 22482

2l49.2 221,7,I l
29

2419,2 l

26



з0
J 

Заступник начaшьника юриличного вiллiлу
I

t --
]Юрисконсультt--| --iЕкследитор

| Начальник управлiння (системноI о rабезпеченrrя;
l

iнженер з комп'ютерних систем

IHxeHep - програмiст

Фахiвець iз зав'язкiв з громадськiстю та пресою

Майстер (контрольно-вимiрювапьних приладiв)

Старший iнспектор (водноi iнспекцii)

Молодший iнспектор (волноi iнспекчii)

12з l 2415,7 l

зl
2429 25500

з2

з422 25з86 l

зз

l2з5 2409] I

.,]]

2|з1,2 2

]5

2|з2.2 2248| 2
зб

24l9,2 l

з7

1222.2 2з I87 l

з8

з4з 9 225l I l
з9

з4з 9 225l l 2
.l0

TexHiK (водопровiдна мережа)

Начальник iнспекцii (волноi)

зl l9 24940 l
]l

1229.,7 l
.42

1з

44

[нженер (водноi iнспекцiТ)

[нженер { волноi' iнспскuii) cr арший

2149,2 22l1,| I

2l49.2 221,17 l

Майстер,uiльничi (по вiдключенrrю абонентiв)
1222.2 2з428 I

Всьоrо
58,5х

I

| 
Начальник комrrлексу

|-
| Старший iHrKeHep

Il-
| Майстер (водоJабiр "Минай'')
I

l..
| начальник ( вололровiлноi veperKi)

| ---
Старший vайс rер ( водопровiдноi мережi )

Майстер (водопровiдноi мережi)

Старrций iнженер (лабораторii)

Iнженер (лабораторii)

Майстер (водопровiдноi мережi)

'uй"..o 
(.,'оu.лr"-"""* 

"u"o.nI "r*Й
головний технолог

1222.2 2з844 I

2

2149.2 221,77 l
з

1222.2 2з t87 l
-+

1221 ,2 l

1222.2 2з l87 l

6

1222,2 2зl87 l
7

2l49.2 222lб l
8

2l49.2 222l б 2
9

1222.2 2j l87 l

l0

|222.2 2з l87 I

ll
|2з,7,l 2l0з7 l

2,|



|2 Технолог

зll9 l

l СтарIлий майстер (мережа водовiдведення)
|222.2 2з l87 l

2

1222.2 2з428 l

l22l ,2 l

.+

1222.2 2з9l0 l

5
lrrженер з ексrшуатачii спорул та устаткування кана,riзацiйвих насосних
станцiй

[нженер-технолог
2l45,2 2241| I

a)

2l49.2 2249з l
7

2l49.2 222lб l
8

2|49.2 222lб 2

х
Збут (робота з абонентами)

l

l2з5 l

l2з5 l

]

l2з 5 l
.l

2l49 2 22 |,7,7 l

5

2149.2 221,1,| l

7

2149.2 221,7,1 l

8

2l49.2 22l7,7 I

9
lнжсЕер (коrrтолю та оолlку фiзичних та юридичних осiб, робота з
боржниками)

2149.2 221,7,7 l

Y]:]:ia_o:""c керiвн.их працiвникiв, спецiалiстiв iслужбовцiв згiдно структурних вiJдiлiвпiдпри€N,tства та Тх вiдношенням до планових економiчно об'у"rо;;;;i '"nrpu, 
np"

формуваннi тарифiв основtlоi дiяльностi пiдприсмства.

засryпник директора з фiнансово - економiчних питань Й".в.соловей
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!оdаmок NЬ 2. l
,Що Колекmuвноzо dоzовору

при€мства ноi профспiлково'i'

шов С.О./ /Бабич В.А./

коефiцiснти спiввiдношення розмiрiв ло мiнiмального посадового окладу
працiвника основнот професiтдля обрахування посадового окладу

начальникiв вiддiлiв, дiльниць, заступникiв та iнших спецiалiстiв,
фахiвцiв та окремих посад КП <<Водоканал м. Ужгорода>>

Коефiцiснти спiввiдношення
розмiрiв до мiнiмального

посадового окладу працiвника
ocHoBHoi професii для

обрахування посадового
окладiв начальникiв

визначених вiддiлiв та
окремих працiвникiв

Вiд 3'8 до 4,5
Вiд З,5 до 3,8
Вiд 2,80 до З,5

Вiд 2,25 до 2,8

Вiд 2,15до 35
Вiд 1,9до 2,3
Вiд 1,8 до 2
Вiд 1,7до

Вiд 1,26 до 1,7

окладу (ставки)

Функцiона,пьне визнаtlення

Управл iH ня
комплекснi

lння! вlддlли
Функцiональнi вiддiли, виробничi дiльницi
пlдроздlли комплексних служб, заступники
вiддiлiв
[ншi вiддiли, и, виконавцi робiт
Начальники дiльниць виконавцi lT. маи

Фахiвцi
Технiчнi службовцi (TexHiK, лаборанм,

у Посадовi оклади керiвних працiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв i технiчних
службовцiв розраховуються на ocHoBi мiнiмального посадового
працIвника основноТ професii, визначених вiдповiдно до п. З.1 ,2 ГалузевоТ

угоди та коефiuiснтiв спiввiдношень мiнiмальноi тарифноТ ставки робiтника I

розряду (мiсячноi тарифноi ставки) за видами робiт або за окремими
професiями згiлно з додатком 2 ГалузевоТ угоди.

29



/ У разi встановлення похiдноi посади (Старший)' <Провiдний>l rlосад,
оклади > на 10.

r' Коефiцiенти спiввiдношення згiдно додатку 3 п.3.1.5 Галузевоi угоди мMiHicTepcTBoM регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комун€lJIьно
господарства Укратни, об'еднанням органiзацiй роботодавцiв n'.eynpaTnco
конфедерацiя роботодавцiв житлово-комунальноТ галузi Украiни>
i{еНТРаЛьним KoMiTeToM ппrrrh.-,,i.-,,гом профспiлки прашiвникiв житлово-комунаJIьно.
господарства, мiсцевоi промисловостi, побутового обслуговування населенtУкраiни на 2017-2024 роки застосованi r.
пiдприемства. 

l-vl\rl J.L 
' 
uUUlJaHI ПIД органiзацiйну структуt

галузева угода встано влюе MiHiua,lbHi Й обов'язковi норми в оплатi длврахування на подаJIьших рiвнях колективних переговорiв галузевих нормоплатi, умовах працi, пiльги, ТРУдовi та соцiальнi гарантii, Угода не обмежу
прав пiдприсмства на розширення соцiальних гарантiй та пiльг для працiвникi
пiдприсмства за рахунок власних коштiв. (п I .5, 1.6 роЗдiл I)

засryпник директора з фiнансово - економiчних питань
Йr.соловей
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,Щоdаmок М 3
,Щ о Ko.,l е кmuв н oz о dоzовору

Перелiк та розмiр
доплат i надбавокдо тарифних 

"ruuo* 
i посадових окладiв

риемства профсп iл KoBoi

ов С.о./ /Бабич B.A,i

35 вiдсоткiв .ол"ЙЫiф"6пЫ
окладу)за

Найменування dоплаtп i
наdбавок

Розмiрч Dоttлаtп i наdбовок

За сумiщення ЙФ*tй
(посад)

9пладам" сумiщуваних посад працiвнип;, .u 
"*u"о.riЪкономiiфнду заробiтноii платиЗа розширЪйя-iБЙ

обслуговування або
збiльшення обсягу робiт тарифними ставками i окладам.и. rпiл rо.r"' 6'""n;;;;;;rr." .uумОви нормативноi чисельностi працiвникiвЗа ви конання БбББiзкi в-

тимчасово вiдсутнього
!о I00 вiдсоткiв мiсячноi'заробiтноi

шкlдливих та особливо
в&кких i особливо
ruкiдливих умовах працi

За роботу l-ЪЙкЙi i
вiдсоткiв; за роботу в

умовах працi - вiд
(окладу).

i шкiдливих ПЙ-ЙП - {Е m l'
осооливо ваrкких i особливо шкiдливих
16,20 Та 24 вiдсоткiв тарифноi ставки

За роботу влiтку при температурi повiтря бiльше нiж 25лрадусiв.. на вулицi проводити доплату в розмiрi l0 вiдсоткiвтарифноi ставки (окладу).
обов'язковою пaр.дуrЬ"о. доплати с атестацiя робочих мiсцьза умовами працiЗа робочий д*,, ,,

роздlленням змiни на двi
частини (з перервою в

понад двi години
За iнтенсимiсi--фifr
працiвникiв
За роботу у ЙФ;Й час -
з l8 до 22 години

вlдсоткlв годинноi тарифноТ ставки (окладу, посадоволо
за кожну годиЗа роботу в нiчнЙЙ-чГl

22.00 до 6.00 кожну годину роботи в цей час
ставки (посадового



На перiод освоення нових
норм трудових затрат

За керiвництво бригадою
(бригадиру, не
звiльненому вiд ocHoBHoi
роботи)

.Д{оплата диференцiюсться залежно вiд кiлькостi робiтникiв у
бригадi:
- вiд 5 до l0 чол. - 25 вiдсоткiв мiсячноТ тарифноТ ставки
розряду, присвосного бригадиру;
- понад 10 чол. - 35 вiдсоткiв мiсячноi тарифноi ставки розряду,
присвосного бригадиру;
- понад 25 чол. - 50 вiдсоткiв мiсячноТ тарифноТ ставки розряду.
присвосного бригалиру.
Ланковим, якщо чисельнiсть ланки перевищуе 5 чоловiк,
встановлю€ться доплага в розмiрi до 50 вiдсоткiв вiдповiдноi

За використання в роботi
дезiнфiкуючих та миючих
засобiв

до l2 вiдсоткiв мiсячноi тарифноi ставки посадового окладу

Керiвникам практики пiдприсмства доплата у розмiрi вiд l0 до
30 вiдсоткiв посадового о

за виконання обов'язкiв
настiвництва

25 вiдсоткiв мiсячноi тарифноi ставки посадового окладу,
виконус обов'язки наставника

За ненормований робочий
день водiям
автотранспортних засобiв

водiям автотранспортних засобiв (легкових автомобiлiв. а
також аварiйних автомобiлiв, що працюють в однозмiнному
режимi) у розмiрi до 25Уо встановленоТ мiсячноi тарифноi

Для забезпечен ня
мiнiмальноТ заробiтноi
плати

.Щоплата до рiвня мiнiмальноi заробiтноТ плати згiдно ii
пунктом 3l Закону Украiни кПро оплiту працi>

нАдБАвки
За високу професiйну
майстернiсть

!иференцiйованi надбавки ло тарифних ставок робiтникiЬ:
Ш розряду - 12 вiдсоткiв
IV розряду - lб вiдсоткiв
V розряду - 20 вiдсоткiв
VI i вищих розрядiв - 24 вiдсотка

За класнiсть водiям
легкових i вантажних
автомобiлiв, автобусiв,

99]4цsрд9ц9l ки за вiдпрацьований час водiсм

Водiям 2-го класу - l0 вiдсоткiв
l -го класу * 25 вiдсоткiв

За високi досягнення у До 50 вiдсоткiв посадового окладу

За дерiкавнi нагороди о 20 вiдсоткiв посадового оклад
за виконання особливо
важливоТ роботи на
певний TepMiH

До 50 вiдсоткiв посадового окладу

за знання iноземнот мови працiвникам у разi використання iнозеп,rно'l' мови
безпосередньо у вирiшеннi виробничих питань:
за знання однiеi мови - l0 вiдсоткiв,
за знання двох i бiльше мов - 20 вiдсоткiв ставки (о

Пiдвищення вiдрядних розцiнок
тарифних с]авок до l0 вiдсоткiв

до 20 вiдсоткiв, пiдвищення

зз
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За науковий ступ iH ы
- доктора наук
- кандидата наук
за почеснi звання

За роботу в proBax
ре)кимних обпtе;кень
(TacMHicTb)

За безперервний-rc,пrж-
роботи на пiдприемствi

20 вiдсоткiв посааЪй.о опл.му
| 
5 вiлсоткiв посадового оклалу

20 вiдсоткiв посадового окладу, тарифноТ ставки.
.Щоплата за науковий ступiнь та почесне звання здiйснюеться 1разi, коли дiяльнiсть працiвника за профiлем-;Ьi.ч.r"." ,

l5.06.1994..p. Nl 414 <Про види, розмiри i пор"доri наданнякомпенсацii громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачае

наявним почесним званням

доступ до державноi тасмницi>

Понад 3 роки - 7 вiдсоткiв
Понад 5 poKiB - l0 вiдсоткiв
Понад l0 poKiB - 15 вiдсоткiв
Понад l5 poKiB - 20 вiдсоткiв
Понад - 25 в - 25 вiдсоткiв

koHkpeTHi розмiри доплати i надбавок до тарифних ставок i посадових окладiЕ
на пiдприсмствi передбаченi згiдно роздiлу 3 п 3.З.5, Додатку б пункт 3.1.8
Галузевоi угоди на 2О17-2О24 роки.у Виплата лоплат,га налбавок IIроводи,гься вiдповiдно ло наказiв дирекl.ора./ Розмiр надбавки за безперервний стаж роботи на пiдприемствi
ВсТановлю€ться згiдно пункт 3.1.9 !одатку 8 до галузевоi угоди на 20|7 -2024
роки та порядку встановлення даноi надбавки на КП <Водоканал м. Ужгорода>

//
Засryпник дирекl ора ] фiнансово - економiчних Ilи гань Йr " ". 

Соловей
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!оdаmок lllb 3. l
,Що Колекmuвноzо dоzовору

иемства профсп iлковоi

шов С.о./ /Бабич В.А./

порядок
встановлення i умови виплати щомiсячноi надбавки ло тарифноi ставки
чи посадового окладу працiвникам основних професiй за безперервний

стаж роботи на КП <Водоканал м. Ужгорода>>

1. Загальнi положення
1.1. Щомiсячна надбавка до тарифноТ ставки чи посадового окладу за
безперервний стаж роботи на пiдприсмствi вс.гановлюсться працiвникам
основних trрофесiЙ, до яких належать керiвники, професiонали, фахiвцi та
технiчнi службовцi, квалiфiкованi та неквалiфiкованi робiтники, зайнятi в
основному виробltиштвi пiдприсмства.
1.2. Право на отримання надбавки дотарифноi'ставки чи посадового окладу
за безперервний стаж роботи на КП <Водоканал м. Ужгорода> MaKlTb yci
працiвники пiдприсмства.
l,З. Розмiр надбавки за безперервний стаж роботи наведено у вiдповiдностi
до додатка б до галузевоТ Угоди.

l ,4, Надбавка за

можливостi Кп
тарифу на

водовiдведен ня,

безперервний стаж роботи, встановлlосться при фiнансовоi
<Водоканал м. Ужгорода)) та при yMoBi врахування ij до

централiзоване водопостачання та централ iзо ване

НаDбовка РозLлtiр ttаdбавкu
За безперервний стаж
роботи на
п iдприсмствi

Розмiр щомiсячноi надбавки (у
ставки чи посадового окладу):
Понад З роки - 7 вiдсоткiв
Понад 5 poKiB - 10 вiдсоткiв
Понад 10 poKiB - l5 вiдсоткiв
Понад 15 poкiB - 20 вiдсоткiв
fIонад - 25 poKiB - 25 вiдсоткiв

вiдсотках до тарифнот
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2.Ообч исл ен н я безперервного стажу роботи, що да€ право на
встановлення надбавки

2.1. ffо стажу
зараховуеться:

роботи, що дас пDаво на встановлення надбавки.

/ час безпереDвноi роботи на пiдприсмствi КП <Водоканал м. Ужгорода>;
/ перiод, коли працiвник з виробничоТ необхiдностi i в разi вимушеного
простою був у встановленому порядку лереведений на роботу, яка не давала
йому права на одержання цiеi надбавки;
/ час пiдвищення квалiфiкацii з вiдривом вiд основного виробництва, якщо
працiвник до направлення на пiдвищення квалiфiкацii працював та пiсля 'tj'

закiнчення був зайнятий на роботах, якi дають право на одержання TaKoi
надбавки.
2,2, Стаж роботи, що да€ право на одержання надбавки, не переривасться,
але до нього

У час дiйсноТ строковоi вiйськовоi служби у Збройних Силах та iнших
вiйськових формуваннях Украiни, якщо працiвник був призваний на

i протягом трьох мiсяцiв пiслявiйськову службу з пiдприсмства,
дёмобiлiзацii (без урахування часу на проiзд) повернувся на пiдприсмство;
r' перiод вiдпусток у зв'язку з вагiтнiстю та пологами; догляду за дитиною

до досягнення нею mрчрiчно..о BiKy, чоmuрьох рiчноzо п'яmu mа
шесmuрiчноео рiчно.-о в iKy,.

/ час роботи у виборному органi первинноi профспiлковоi органiзацii або
на виборнiй посадi первинноi профспiлковоI органiзацiI на пiдприемство
сфери водопостачання i водовiдведення, якщо до обрання працiвник
працював i пiсля закiнчення TepMiHy повноважень працевлаштувався на те ж
пiдприсмство, в ту ж органiзацiю, протягом мiсяця;

/.lr/ час, коли працlвник не працював пiсля звiльнення у зв'язку з лiквiдацiею
пiдприемства чи органiзацii, скороченням чисельностi штату працiвникiв, якi
мали право на одержання надбавки, якщо перерва у роботi не перевищувала
одного мiсяця (без урахування часу на переIзд до нового мiсця роботи);/ час навчання у закладах вищоi освiти за фахом, якщо працiвник перед
вступом до закладу працюваts на пiдприсмствi i перерва мiж закiнченням
навчання або достроковим його вiдрахуванням з поважних причин i
початком роботи на пiдприемствi чи в органiзацii водопостачання i
водовiдведення не перевищувала трьох мiсяцiв;
/ Пiдприсмство водопостачання i водовiлведення за погодженням з

виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацiТ можуть включати до
(за винятком перiолiв

роботи на iнших пiдприемствах).
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2.З. _Безперервний стаж роботи для виплати надбавки визнача€ться
комiсiсю на пiдприсмствi, яка утворюсться з директора пiдприемства.
заступника директора з фiнансово економiчних пи.гань, начальника вiддiл},
кадрiв, головного бухгалтера,, начальника юридичного вiддiлу, та голови
виборного органу первиннот профспiлковоi органiзацii Кп <водоканал м.
Ужгорода>.
2.4, Склад KoMiciT затверджу€ться керiвником пiдприсмства за
погодженням з виборн им органом первин ноi профспiлковот орrанiзачiт.
2.5. В iдповiдал ьн icTb за орl,анiзацiю роботи KoMicii та оформлення Bcix
матерiалiв покладаеться на вiддiл кадрiв та бухl,алтерiю пiдприсмства.
2.6, Вiдповiдно до c.aTTi 48 КЗrrП УкраТни основним документом для
обчислення стажу рсlботи, що лас право на встановлення щомiсячноI
надбавки за безперервний стаж роботи с трудова книжка, або у разi if
вiдсутностi - Наказ про прийняття на роботу.
2.7. Безперервний сr,аж роботи на пiдприсмствi визначаст.ься l раз на piK
станом на I сiчня кожного покч_
2.8. РiшlеннЯ KoMicii прО встановленнЯ безперервного стажу роботи
оформлюсться протоколом (з перелiком Bcix працiвникiв якi мають право на
отримання такоi надбавки з встановленим розмiром у вiдсотках до тарифноi
ставки чи посадового окладу станом) що складасться у двох примiрниках:
першиЙ подастьсЯ до бухI,алтеРii для нараХуваннЯ надбавки, ЛРУгий - д9
вiддiлу кадрiв для контролю та облiку.
2,9. Спiрнi питання, що виникають пiд час визначення та обчислення стажу
роботи, який дас право на одержання ш]омiсячноI надбавки за безперервний
стаж роботи розглядаються визначеною комiсit:ю.

3. Нарахування ви tlлата надбавки

З.l Надбавка на пiдприемствi нараховусться i виплачусться щомiсяця за
фактично вiдпрацьований час виходячи з тарифноi ставки (посадового
окладу) працiвника основнот професii без урахування iнших надбавок i
доплат.
з.2 Працiвникам, у яких про,гягом календарного року виникло право на
одержання надбавки за безперервний стаж роботи, виплата гIроводиться з l
числа настуilного року.
3.3 ЯкцО протягом перiоду, за який виплачусl,ься надбавка за безперервний
стаж роботи, працiвник переводився з однiсi посади на iншу, з одного
пiдроздiлу до itrцlого пiдроздiлу, вiдлiлу пiдlrрисмства ltя надбавка
виплачуеться пропорчiйно ло вiдпрацьованому часу на кожному робочому
мiсцi виходя.tи з вiдгtовiдНоТ тарифноi ставкИ (посадовогtl окладу).
3.4 У разi виконанltя обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника надбавка
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чинного законодавства на час
непрацездатностi, у разi при значен ня
3.6 Особам, якi працюють за
працiвникам (KpiM тимчасових

вiдпустки, за перiод тимчасовоi
пенсiй та в iнших випадках.

працlвникlвl,
тимчасовим та сезонним

якi замiщають жiнок, що

за безперервний стаж роботи нараховуеться до посадового окладу (тарифноi
ставки) за основною посадою (мiсцем роботи).
3.5 Надбавка за безперервний стаж роботи враховуеться пiд час обчислення
середньоi заробiтноi плати, яка зберiгасться за працiвниками вiдповiдно до

сумlсництвомl'

перебувають у вiдпустках у зв'язку з ваr,iтнiсr,ю та пологами; догJlяду за
дитиною до досягнення нею mрuрiчноео Biky, чоmuрьох рiчноео п'яmu mа
шесmuрiчноео рiчноzо oiky надбавка не виплачу€ться,
3.7 Витрати на виплату надбавки за безперервний стаж роботи включаються
до складу валових витрат платника податку. Витрати
враховуються при обчисленнi планового тарифу
водопостачання та централiзованого водовiдведення
1ншоl дlяльностl пlдприсмства.

Заступник директора з фiнансово -
економiчних питань

Нача"пьник вiддiлу кадрiв

на виплату надбавки
на централiзоване

та при розрахунках

О.В. Соловей

В.о. Бикова
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ов с.о./

,Щоdаmок .\?
!о Колекmuвноzо dozoBo1

профсп iлковоТ

/Бабич В,А./

положення

рахунок доходу отриманого вiд
на собiвартiсть згiдно розподiлу

проведення iншоi дiяльностi, яка вiдноситьс
послуг прийнятого на пiдприсмствi,

про премiювання робiтникiв КП <<Водоканал м. Ужгорода)

премiювання робir,никiв (працiвникiв) по дiкlчому положеннt
проволиться з фонду заробiтноi плати основноТ дiя.lrьностi гriдприсмства або з

ПремiЯ нарахову€тьСя по резулЬтатах робоТи за мiсяць за фактичн,
вiдпрацьоваНий час. За роботУ у святковi днi та надурочний \понаднормовий
час нарахування премii проводиться на одинарну ставку чи оклад.

} Умовою премiювання робiтникiв € виконання ними показникi
премiювання згiдно dоdаmку Np 4 а

} Головний iнженер погоджус представленi начальником цехiв i дiльниц.
списки робiтникiв на премiювання.

нарахування премii затверджу€ться наказом директора.
!иректор управлiння може позбавити окремих робiтникiв премii, абr

знизити ll розмlр за невиконання показникiв премiювання. упушення в роботi.} ГIерелiк упущень, за якi робiтники можуть бути позбавленi премi
повнiстю чи час I ков() ta.

,/ поруlхення правил технiчноi експлуатацii, недотримання вимоl
посадових iнструкцiй - до l00%

,/ здiйснення прогулiв за один - до l00%,/ порушення правил охорони працi - до l00%
,/ вихiд на роботу в нетверезому cTaHi, вживання алкогольних напоiв нс

робочому мiсцi - l00%
,/ невиконання розпоряджень начau]ьника цеху чи дiльницi, гоjt.вногс

iнженера, керiвника пiдприемства - до 1 00%;r' Порушення трудовоiдисциплiни -до 100%.

засryпник директора З фiнансово - економiчних питань О.В. Соловей
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ов с.о,/

!оdаmок !Ф ,

,Що Колекmuвноео dozoBa

профспiлковоi

/Бабич В.А./

Показники премiювання робiтникiв

л!
п/п

l

Пере.пiк Показники премiюванвя iз фt_rнду зарплати

,_ъ
l ,лоl гиvання ,]a_]aHoI о ре,ttиv1 робоrи
об.rаднанltя з vе lою сtабi.lыlоi лода,li во.]и i
бе tперебiйноlо вi_]ведення с l oKiB.
З.{оrриvання нор\,| виlраI rtаlерiалiв i
електроенергii'.
З.llотримання прави.ll охорони ппаlli.

'z, преDlii 38

заробiтноi

Машинiсти насосних установок
насосних станцiй водопроводу та
каналiзацii. машинiсти
обслуговування свердловин,
машинiсти пiдвищувальних
насосних станцiй, водороздавальник

До

50%flo

До 50%

50%

Що З0%

До З0%

Що 50%

Що 40%

6

,7

5

4

3

2.
Оператори на фiльтрах, оператори
хлораторних установок, оператори
кнс, осв

|догриvання lаланих реlкиv iB роботи
i оОладнання. спорlл iix безперебiйноТ|-

роооти.
2.доtримання норм ви,lраl реагентiв i

матеDlалl в-

l .Своечасне i 
"*i"ne у"уп""пr Йffi-

пошкоджень.
2.Виконання ППР. дотримання правил ОП.

1.Використання графiкiв ППР правил по ОП.
2.Забезпечення безаварiйноТ роботи
ооладнання.
з.виконання заходiв з економii
електооенеогii.
l.Виконання i napau"nonunn" ,,*no** -3авдань по ремонту та ycTaHoBui воломiпiв

Слюсарi, обхiдники
електрозварники зайнятi
обслуговуванням та ремонтом
мереж водопроводу i каналiзацiТ

Електромонтери по обслуговуванню
електрообладнання, слюсарi -
ремонтники

Слюсарi по ремонry, установцi i
замiнi водомiрiв

Контролери

""-r""r, 
-"-*

бактерiологiчного анапiзу,
пробовiдбiрники

I I.Забезпечення ло юо"Zо oбri*y абонентiв.

| 2.!отримання графiка зняття показникiв
споживання води на заданiй дiльницi.
З.Посryплення кошriв вiд корисryвачiв не
менше l00%, Премiя за доповiдною
начаJIьника та накaвом директора
надаеться працiвнику у майбlтньому мiсяцi
за результатом вiдношення поступлення
оплати вiд споживачiв у поточному мiсяцi
до нарахованих послуг попереднього мiсяця
на дiльницi за яку вiлповiдас працiвник.

по проведенню аналiзiв iдоставцi пробiрок. l2,Економiяхiмреактивiвiматерiмiв. 
Iелектроенергii. 
l
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монталtник технолоl iч ltих
труболроволiв"
Монтажниксанiтарно технiчних
систеN,

].свосчасне i якiсне виконання установлених
завдань
2. .Щотриiчlання правил ОП .Що 50%

9
ВодiТ транспортних засобiв,
екскаваторники

l.Виконання робiт в установленi термiни,
2, Вiдсутнiсть аварiй.
3.Економiя ПММ.

.Що 50%

l0
ToKapi, автослюсарi, ковалi,

фрезерувальник, слюсар -
iнструментальник

],CBoc,tacHe i якiсне виконання установлених
завдань. До 50%

ll Маляри, шryкаryри, теслярi
1.Свосчасне i якiсне виконання завдань.
2..Д,отриvання норм витрат матерiалiв i

iHcTpyMeHTa.
Що 50%

|2 Охоронники l.Забезпечення охорони об'скта. 40%

lз
!вiрник. прибиральник виробничих
i службових примiщень, пiдсобний
працiвник, табельник

].Свосчасне i якiсне виконання завдань.

Що 30%

]4 Старший iнспектор водноТ iнспекцiТ

1. Забезпечення дотримання графiкiв повiрки
воломiрiв.
2, Контроль за дотриманням правил
встановлення та TexHi чноi експлуатацii
приладiв облiкy води

До 50%

15

Старший оператор комп'ютерного
набору, оператори комп'ютерного
набору

l .свосчасний облiк квитанцiй.
2. Своечасне i якiсне складання звiтностi та
подання ii в установленi термiни.

Що 50%

lб Оператори диспетчерськоi слулtби

J,Контроль за заданими реrttимами роботи
об'сктiв.
2. Забезпечення оперативного коригування
виконання аварiйно-вiдновлювапьних робiт
на меl]ежах.

!о 50%

|7 Фельдшер l.своечасне i якiсне обстеження водiiв з0%

Засryпник директора з фiнансово - економiчних питань й, о.В. Со"Iовей
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оТ профспiлковоi

ов C.o.i /Бабич В.А./

положення
про премiювання керiвних працiвникiв, спецiалiстiв та службовцiв

КП <Водоканал м. Ужгорода>>

Премiювання працiвникiв по дiючому Пололtенню проводиться з фонду заробiтноi
плати, що вiдноситься на собiвартiсть по результатах роботи за мiсяць до l00%.

основними показниками прем iюван ня визначено:
} Виконання логовiрних зобов'язань по безперебiйному забезпеченню споrкивачiв

послугами центра-пiзованОго водопостачання та централiзованого водовiдведення згiдно
затвердженоlо гра(liка полачi води в vepen(y:

. } Вiдсутнiсть обгрунr,ованих претензiй i скарг з боку споживачiв на якiсть наданих
послуг,

у випадках невиконання одного з показникiв розмiр премiт знижусться на
вiдповiдний вiдсоток премiювання. Премiя нараховусться по результатах роботи за мiсяць за
фактично вiдпрацьований час. !иректору надасться право позбавити окремих працiвникiв
премiт ловнiстю. або знизити iT розмiр за невиконання показникiв премiювання, чи упущення
в робо r i,

Перелiк упущень. за якi працiвники Mon(yTb бути ttозбавленi премii:} Злiйсrrення п pol 1,riB:
о за liбiльше- 100%.
} Пор) шення правил охорони пparri:
о працi один випадок - 25%о ;

а 2-З випадки - 507о :

о систематllчнi порушення - l00%,
о Невиконання tsимог посадових iнструкцiй - до I00%;
} Вихiд на роботу в нетверезому cTaHi. вживання ацкогольних напоiв та

заборонених речовин на робочому мiсцi - l00%;
} Невиконання усного чи письмового розпоряд)ltення начаJIьника

головного iHlteHepa. керiвника пiдприемства - до l00%:
} За допущення нещасного випадку в пiдроздiлах його

премii на l00%.
} Порушення режиNlу робочого часу - ло l00%.

заступник директора з фiнансово - економiчних питань

цеху чи дiльницi

керiвники позбавляються

Йr.r.Соловей
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профспiлковоi

/Бабич В.А./

м. Ужгорода> винаfород}

ов С.о./

ПОЛОЖЕННЯ
Про виплату працiвникам КП <<Водоканал

за загальнi пiдсумки роботи за piK

Положення вводиться з меюю посилення матерiальноi зацiкавленостi робiтникi
спецiалigriв i службовцiв в зростаннi продуктивностi працi, зниженнi cбiBapToc
викон€lнI,D( робiт i послуг, свосчасне отримання оплати за наданi послуги:

- Вип,rата винаrOроди по пiдсумках роботи за piK проводиться з прибутку, яю
залишасться в розпорядженнi пiдприсмства;

- Вшlлата винаюроди проводиться пропорчiйно заробiтний гшатi за piK,
врахуванням

стаяqу роботи кожного працiвника згiдно наступних коефiцiснтiв:

Робiтникам, якi вiдлрацюваJIи не повний piK (призов в армiю, перевiд на iнш
робоry, встуIi дО ВУЗу абО TexHiKyMy, вихiд на пенсiю, звiльнена у зв'язку
хворобою, по скороченню штатiв) винагорода tsиплачуеться по узIOдженню
профкомом пропорцiйно вiдпрацьованому часу. Працiвникам
пlдприемства за порушеннJI трудовоi дисциплiни, невiдповiднiсть
посади, за ыIасним бажанням винаюрда не виплачу€ться.

пропорчi йно вiдпрацьованому часу.

ffиректор по узгодженню з виборним органом первинноТ профспiлковс
органiзашii при виконаннi плану, з врахуванням особистого вкпаду кожног
працюючою. може ,збiльшити вiдсоr ок винагороди вiл нарахованоТ cyMr

Працiвникам, лрийнятим на робоry по переводу, винаюрода виплачусгься тiльк

- Особам, якi гtраtlювали на
за piK, не випJlачусl,ься.

- 1,0

-l,J

- 1,6

- 1,8

-?о
,) ,)

-? ý

пlдпри€мствl менше року, винаюрода по пiдсуrикс

звlльненим

до заиман(

4з

Доdаmок .\
!о Ko_,teKпuBHozo dozoBc



працiвникам, якi здiйснили проryл, а також робiтникам, з вини яких нанесен
MaTepiarrbHi збитки (поломка обладнання, транспортних засобiв,
крадiжка матерiальних uiнносr.ей), винагорода не виплачусться або
частка

виплати,

невиплата ви нагороди змеlltuенняJlltLrllLI\-пп, лUJll ll tsИIIЛаТИ ПРОВОДИ.Гt
роботодавtlем IIо узгодженню з виборним органом первинноТ профспiлкоt
органiзацii в наступних випадках iрозмiрах:

а) проryл або знаходження в cTaHi аJIкогольною або iншого сп'янiння в робочl
час - l 00%;

б) за порушення громадською порядку до l00%;
в) нанесення матерiальних збиткiв пiдприемству:

} поломка обладнання, транспортних засобiв, розтрата -50Ой;
г) порушення вимог нормативних aKTiB про охорону працi:

} за l випадо к - 25Yо
} за повr.орне поруLuення -50о%

} допущення неu{асного випадку -l00%
д) систематичне поруlхення труловоi дисциплiни, коли одноразовi захоли I

дали результатiв iпрацiвник повторно скоiв порушення -l00%;
с) порушеннЯ режимУ технологiчнИх процесiв - ло 50%;
ж) упущення при виконанлri службових обов'язкiв разове -25yо систематичне
l00%;
i) розкрадання матерiальних цiнностей - l00%.

засryпник директора З фiнансово - економiчних питань о.В. Соловей

розтрата
зменшуетI

або долl ll виIIлати
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в C.O.i ич t].A./

Правила внутрiшпього трудового розпорядку

I. Загальнi положення

Вiдповiдно до cTaTтi 4З КонститучiТ УкраТни кожен громадянин мае право ]

працю. шо включас можливiсть заробляти собi на життя працею. яку BiH вiлы
обирас або на яку BiH вiльно погоджуеться.

!ержава cTBopl()c уNlови для пов}Iого здiйснення гроi\,Iадянами права на працI
гарантуе piBHi можливостi у виборi професiТ та роду труловоi дiяльностi, реалiзов
програ\4и професiйно-гехнiчного наtsчання. пiJгоtовки iперепiдготовки калрiв.

Правила внутрiшнього трудового розпорядку мають на MeTi змiцнення трудово
виконавськоТ J,исциплiни. правильн) органirаuiю прачi. повне i pauioHa;rb
викорис,lання робt1,1огtl ,lac1. пiлвишення якосli i пролукrивносri праui.

Кожен мас право на Ha_reTttri безпечнi i злоровi умови працi. на заробiтну пла,
не нижчу вiд зазtrаченоi законом. [-ромадянам гарантуеться захист вiд незаконно
звiльнення.

II. Порялок прийняття i звiльнення працiвникiв

Працiвники пiдприемства приймаlоться на робо,гу за трудовими договорап
вiдповiдно до чинноl,о законодавс,гва. Прийняття на роботу здiйснюсться на пiдста
письмовоi заяви працiвн ил

При укладеннi трулового договору роботодавець повинеl-| виNlагати вiд особи. я
поступас на робо,r,ч:

а) проходженгIя медиLlного огляду (довiдка наркодис гIансеру);
б) трудоuу книжку (за наявностi)або довiдка ОК-5:
/ вiйс ьковозобов'язанi вiйськовий квиток;
в) паспорт:
г) iдентифiкацiйний кодl
д) докl,лrенти. що посвiдчують пiльги працiвника (за наявностi).
При прийняттi на роботу. що потребуе спецiальних знань, роботодавець м

право ви\,!агати вiл працiвника диплом або iнший документ про закiнчення вищо
або середнього спецiального навчального закладу.

Пр" прийняттi на роботу. працiвники
добровiльного \.tедичного обстеження на
наркотичних i токсичних речовин. у випадку
неадекватно\t\ cTaHi. lз метою недопущеIIня
станом такого сп'я нiння.

надають згоду на проходжен]
вживання alл когол ьн их напоiв
появи на роботi у нетверезому l

нещасного випадку, пов'язаного

,Щоdаmок .\i
,Що Ко,пекmuвноzо dоzово.



Прашiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудово
договору. оформленого наказом по пiлприrмству. та повiдоvлення центра_lьно
органу виконавчоi влади з питань забезпечення формування та реалiзацii державн
полiтики з адмiнiстрування сдиного внеску на загал ьнообов'язкове дер)t(ав
соцiальне страхування про прийняття працiвника на робо,гу в порядку, BcTaHoB"leHot
Кабiне гом MiHicTpiB Украiни.

Заборонясться укладення трудового договору з громадянином, яком),
медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

При прийняттi на роботу, переведеннi на iншу роботу роботодаве
зобов'язаний роз'яснити праlliвниковi його права i обов'язки та проiнформувати п

розписку про умови працi. ознайомити праtliвника з Правилами внутрiшньо
трудового розпорядку,га колективним договором, посадовоtо iнструкцiею. визначи
працiвниковi робоче мiсче. провести iHcTp1 ктаж з технiки безпеки, виробнич
caHiTapiT" гiгitни прачi i проtипожежноТ в охорони.

Припинення lр)довоIо договору \4оже \4аIи viсце riльки на пiдставt
передбачених чинних законодавством Украiни. I'Iрацiвник мае право розiрва
трудовий договiр за своею iнiцiативою. попередивши роботодавця письмово за д
тижнi. Пiсля закiнчення чього TepMiHy працiвник мас право припинити роботу,
роботодавець не мас права затримувати проведення розрахунку i звiльнення Е

роботи працiвника та зобов'язаний в день звiльнення видати йому належ
оформлену тр)_1ов) книжк\ i пtlвнiсrю провесги ] ни\4 ро}рах) нок. За ]омовленiсl
мiж працiвником i роботодавцем труловий договiр може бути припинений
закiнчення TepMiHy попередження гIро зBi_l ьненttя,

Причина звiльнення повинна бути зазначена в точнiй вiдповiдностi
формулюванням дiючого законодавства iз посиланням на статтю (пункт) Кодек
законiв про працю УкраТни.

Розiрвання трудового договор) з iнiцiативи роботодавця не допускасться б
попередньоi згоди виборного органу первинноТ профспiлковоТ органiзацii,
винятком випадкiв. передбачених чинним законодавством УкраТни.

!нем звiльнення вважасться останнiй день роботи.

IlI. OcHoBHi обов'язки працiвникiв

Основнuмu обов'язка"чu працiвнuкiв с:
} прачювати чесно i с1 lrлiнно. догримуватись дисциплiни пра

використовувати весь робочий час для пролl,ктивноi працi, утримуватись вiд дiй. t
заважають iншим працiвникам викон) вати трlдовi обов'язки;

} постiйно вдосконалюваги органiзачitо свосТ працi i пiдвищення професiйr
квапiфiкачii:

} повнiсгю Jоlри\l) ватись прави.l технiки безпеки. охорони прачi
протипожежноТ безпеки, працювати у виданому спецодягу, користувати
необхiдними засоба\4и iнливiдуального }ахист) :

} пiдтримl,вати свос робоче мiсце ), чистоl,i та порядку;
} прийлtати заходи до негайного усуt{ення причин i умов. що заважаю

нормальному ход1, роботи (простоi, аварiя) i TepMiHoBo повiдомляти про
керiвництво:

} ефективно використовувати машини. станки та iнше обладнання, дбайли
вiдноситись до iHcTpyMeHTi в. ви м iрювал ьних приладiв, спецодягу, матерiалiв, енерr
палива lа Jo iнших \4аlерiа.lьни\ pec)pciB:



} вести себе гiдно, дотримуватись правил громадського спiвжиття. Правl

етичноi поведiнки прачiвникiв пiдприемства (додаток Nq 16);

} систематично пiдвищl,вати свою дiлову та виробничу квалiфiкацiюl
} свосчасно iякiсно вико[tувати розпорядженttя безпосереднього керiвництва-

також адмiнiстрачiТ пiдприемства
Обов'язки, якi виконус кожний працiвник за свосю спецiальнiстю, квалiфiкачiс

чи посадою, визначанJl,ься сдиним тарифно-квал iфiкацiйним довiдником робiт
професiй робiтникiв. квапiфiкацiйним довiдником посад керiвникiв, спечiалiстiв
службовчiв. а IакоЖ lехнiчниrtИ правилами. пOсаJовими iHcrp1 кчiяvи
положеннями, затвердженими у встановленому порялку.

IV. OcHoBHi обов'язки роботодавця

Робо mоlаве ць зобов'язан uй:
} належним чином органiзувати роботу працiвникiв, щоб кожен працював за фахоl
квалiфiкацiсю, мав закрiплене за ним робоче мiсце;
} затвердити посадову iнструкцiю на кожну посаду за штатним розписолl
ознайомити з нею:
} забезпечити здоровi i безпечнi умови прачi, справний стан iHcTpyMeHTiB, машин
iншого обладнання. а lакож нормаlивнi запаси сировини. матерiалiв та iнш
pecypciB, необхiдних для безпосередньоi та ритмiчноi роботи;
} змiцнювати трудову i виробничу дисциплiну;
} полiпшувати умови прачi. неухильна дотримуватись законодавства про працю:

} контролювати дотриманнЯ працiвникамИ Bcix вимоГ по технiцi безпеки, виробяи,

caнiTapii i гiгiснi прачi, протипожежнiй безпецi;
} виплачувати заробiтну плату прачiвникам регуJlярно в робочi днi у cTpol

встановленi колективним договором. У разi коли день виплати заробiтноi пла

збiгасться з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачуетt

напередоднi.
} виплачувати працiвникам заробiтну плату регулярно в робочi днi не рiдше дв

разiв на viсячь через промiжок час). що не перевищу( шiсгнадцяти календарних J,H

та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду. за який здiйснюсться виплата! y,I
випадках, коли день випла,ги заробiтноi плати збiгасться з вихiдним або святков

лнем. заробiтну плаl) вип.,lачувати напередоднi:
} пiлвишуваrи ро.l ь моральн()lо та маtерiа.lьного сlи\4).lювання прачi. зао\оч)вa
працiвникiв;
}забезпечувати систематичне пiдвиtцення дiловоi квапiфiкаuiТ працiвниl,

створювати необхiднi умови для сумiщення роботи на виробництвi з навчання1\

учбових закладах;
} уважно ставитись до потреб iзапитiв працiвникiв.

V. Робочий час i час вiдпочинку

По графiку., затвердженому роботодавцем, початок i закiнчення роботи, переl
иинят,гя lжlвlдпочинку l п встановлк)сться в настчпно

Початок Перерва Закiнчен;
Адмiнуправлiння,
допомiжнi служби

tt.00 l2.00 _ lз.00 l7.00



I-{ехи та дiльницi -
очистки та
пiдкачування води i
стiчних вод

Згiдно затвердженого позмiнного графiку роботн

напередоднi святкових днiв тривалiсть роботи працiвникiв скорочуеться на
годи ну.

роботодавець зобов'язаний органiзувати облiк прибуття на роботу iзалишенн.
роботи.

Запишення працiвником робочого пriсця без дозволу безпосереднього керiвникl
не допускасться,

де через умови виробництва перерву для вiдпочинку i.iж
працiвнику повинна бути надана можливiсть прийому ik

Працiвника, який з'явився на роботу у cTaHi будь-якого сп'янiння, робо,годавецlне допускас до роботи в даний робочий день i цей день 
""u*u.r"a" 

проryлом
одночасно. складасться акт про появу прачiвника на роботi , ";;;р;;;d cTaHi. 5cTaHi наркотичного або токсичного сп'янiння i BiH йбов'язчrШ проtr"'медичн(
обстеження у наркологiчному диспансерi. ПроiЪд на транспортi пiдприсмства д<медичного закладу для обстеження вираховуеться iз заробiт"Ьi nnur" працiвник:
згiдно складеного кошторису, Будь-якоi'iншоТ письмовоТ згоди, oKpiM наданоТ прлприйнятгi на роботу, для проходження добровiльного медичного огляду та здач]
аналiзiв не потребуеться.

На iнших роботах,
встановити не можна,
протягом робочого часу.

Надурочri роботи, як правило, не
можливе у виключних випадках, згiдно

Заборонясться в робочий час:

За сумлiнне виконання трудових
новаторство в прачi i за iншi досяt нення

а) винесення подякиl
б) видача премiй:

- вiдривати працiвникiв i службовцiв вiд ix безпосередньоi роботи,змушувати ii виконувати громадськi обов'язки чи здiйЬнювати
заходи, не пов'язанi з виробничою дiяльнiстю.

долускаються. Застосування надурочних робil
з дiючим законодавством.

викликати або

рiзного роду

Черговiсть наДання щорiчних вiдпусток встановлю€ться Адмiнiстрацiею запогодженням з виборним органом перви нноТ профспiл ковоТ органiзацiТ.
Працiвникам, за Тх заявою, може бути'надана вiдпустка без збереженнязаробiтноТ плати за сiмейнимИ обставинамЙ та з iнших noru*""* пр"йп. 'Гермiн

вiдпустки встановлюсться згiдно дiючого законодавgтва.
Графiк вiдпусток складаеться на кожниЙ календарний piK iдоводиться до вiдомаBcix працiвникiв пiдприсмства.

VI. Заохочення за успiхи в роботi

обо_в'язкiв, тривалу i бездоганну роботу,
в роботi застосовуються заохочення:

Працiвникам. якi добросовiсно i ретельно виконують своТ трудовi обов'язки,надаються в першу чергу переваги iсоцiальнi пiльги в межах cBoii повноважень iза
рахунок в,lасних кошriв пiдприс\,Iства. такиv працiвникам наjlасться також перевагапри просуваннi по роботi.
. Заохочення ого.lошусться в наказi. дово:lигься до вiдоvа всього колек]ив\пiдприсмства i заносяться до трудовоТ книжки працiвника.

48



VII. Стягнення за порупrення трудовоi дисциrIлiн и

поруulення трудовоi дисципJ-]iни або невиконання чи неналежне виконанн
вини працiвника покладених на нього трудових обов'язкiв тягне за собою Hatlla:e
дисциплiнарного стягнення.

за порушення труловот дисциплiни до працiвника може бути застосованllt-l _l},
один з таких заходiв стягнення:

а) догана;
б) звiльнення.
стягнення застосовусться адмiнiстрацiсю безпосередньо за вияв_lенtпроступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення. не рах\кнепрацездатнiстю або перебування його у вiдпустцi,
!исциллiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шlести мiсяцiв з _вчинення проступ ку.
при накладеltнi лисltиплiнарного сIяlнення повиннi врахов1 ваrись rя;дкi,

вчинеIlого проступку i заподiяна ним шко,ха" обсt'авини, за яких вtIинено прост\,пс
попередня робота ,та поведiнка працiвника.

!исциплiнарНе стягненнЯ оголошуетьсЯ в наказi iповiдомлясться працiвникr, l

розписку. Наказ доводиться до вiдома працiвникiв пiдприсмства.
_ Якщо протягом року. з дня надання дисциплiнарного стягнення, працiвникабуде притяl H),to _]о нового дисuиПлiнарноlо сlягнення. lcl BiH вважагtься таки\t.
не мав дисципл iнарного стягнення.

Якщо працiвник не допустив проступку i до r.ого ж проявив себе як сумлiннпрацiвник, то стягнення може бути aп"a" purira нiж закiнчитися piK.
Проrяго't строку дисциПлiнарногО .rr."a"r, Jаходи заохочення до праuiвнл.

не застосовуються.

. .правила внутрiшнього трудового розпорядку вивiшуються на видно]
м lсцl.

заступни к директора з фiнансово -
економiчних питань

Начальник вiддiлу кадрiв

Соловей О.В.

Бикова В.о.
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!оdаmок ,\i
!о Колекmuвноео dozoBt

профспiлковоi

ов С.о./ ич в,А./

Комплекснi заходи
щодо досягнення встановлених нормативiв бсзпеки, гiгiени Ilрацi та

виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi
запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйного захворюванн.

аварiям на виробництвi по КП <Водоканал м. Ужгорода>
(вiдповiдно до ст, 16l, l62 КЗпп укратни)

Голо

ль
п/п

Найменування заходiв TepMiH
ви конання

Вiдповiдальнi особи за
ви кова н ня

l Розробляти iзатвердити плани та програми
навчання працiвникiв структурних пiдроздiлiв
пlдприсмства з питань охорони прачi.

щорlчно,
згiдно
план-

графiка

Керiвники
пiдроздiлiв.
Служба ОП

2 Перегляrгуги та вiдкориryвати iнструкцii з
охорони працi вiдповiдно до професiй та видiв
Lобiт.

1 раз
на 3 роки

Керiвники
пiдроздiлiв. Слуя<ба
оп

) Проводиlи навчання,lа чергову перевiрку tHaHb
з питань охорони працi керiвникiв середньоТ ланки
та працiвникiв пiдприсмства, у т. ч, через
спеuiальнi навча_льнi заклади.

щорiчно,
згiдно
план-

графiка

Керiвники
пiдроздiлiв. Служба
оп

4 Проводити перiодичний профiлактичний медичний
огляд працiвникiв пiдприсмс гва вiдповiднодо
вимог наказiв Ng 246 ьiд21.05,2007р. та Nc 280 вiд
23.07 .2002р.

щорlчно,
згiдно

затвердже-
ного

списку

Керiвники
пiдроздiлiв.
Служба ОП

5 Органiзовувати забезпечення працiвникiв пiд-
при€мства. зв'язаних зi шкiдrивими умовами працi.
спецхарчуванням (молоком).

щорlчно,
згiдно

затвердже-
ного

списку

Керiвники
пiдроздiлiв.
Служба ОП

6 Проводити комiсiйнi перевiрки стану охорони працi
в струlсгlрних пiдроздiлах пiдпри€мства, результати
оформляти акгами та приписами.

щорiчно,
згiдно
план-

графiка

Служба ОП

7 Прово_lи ги коviсiйнi перевiрки rехнiчного claHy
електрооб-]аJнан ня. ocBi глювальноТ арма l ури.
KoнTpo_,lbнo - виviрюва-пьних прила- лiв га
автоматики в цехах та на дiльницях
пiдприсrtства. при необхiдностi здiйснювати ix
ремонт або замiну.

щорiчно.
згiдно
план-

графiка

Служба
головного
енергетика



8 |Проволиrи елек t ротехн i,lнi заvРп.га 
",nnpo-оування елек l роuOладнання в це\ах Ia на.,tiнiйних

д'льниця\ пlдпри€мсl ва,

об'сктiв пiдвищеноi небезпеки: вантажопiдiй-
мапьнi машини i механiзми. посудини. що
працюють пiд тиском.
Проводити перевiрку iЛЙ"*БЙrюр"пl
наявнiсть i ступiнь загазованостi грабельних
примiцень Кнс та каналiзацiйних ксlлодязiв
MeperKi водовiдведення перед роботою в них.

щорlчно,
згiдно
план-

графiка

Служба
головного
енергетика

9 в термIни,
згiдно
Правил

Служба
головного
MexaHiKa

...:.----
КерIвникll
пiдроздi;liв

--::--l--
Керlвники

пiдроздiлiв,
Слуясба МТЗ

Керlвники
пiдроздiлiв

l0 при необ-
хiдностi

ll Забезпечити працiвникiв пiдприсмiБi спfr i---
альним одягом, спецiальним взуттям, захисни ми
засобами, миючими i знезаражувальними
засобами вiдповiдно до встановлених норм.

лоукомплектовувати медичнi алтечки в струк-
ryрних пiдроздiлах пiдприемства необхiдними
медичними засобами.

щорiчно,
згiдно
норм

|2 при необ -

хiдностi

Головний iнженер

Начальник служби охорони працi

М. Г. Брежнсв

В. {. Коваль
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!оdоmох -'

!о Колекmuвноzо dо?ф

профсп iл KoBoi

/Бабич В.А,/ов с,о./

професiЙ i
мийнi

пврЕлlк
посад працiвникiв, яким безоплатно вилаються

та знешко вальнi засоби на пiдприсмствi
кiлькiсть
мийних
1асобiв

100

400

100
.t00

100
400
400

_l00

100
100
400
100
400
100
100
100
100
100
400

400

400
400

400
400
400
100

400
400
400

bii\\

ужrородА, /.1

Водiй х засобiв
Во

Еле
Еле
lнженерно-технiчнi працiвники зайнятi на обслуговувБнЦlЫБнii та
наладцi обладнання
к

xiMiKo - бактерiологiчноТ лабо

машинiст насосн и х

Машинiст
машинiст активного
машинiст авто
машинiст екскават
машинiст насосних овок повl

оп х,rIораторних установок
на Фiль

Оператор: на аеротенках
на rliсколовках

п
пiдсобний
Прltб ьник примiщень i

з ремонту автомобiлiв

водiй авто нспортних засобiв

Нача.-lьник служби охорони працi В. fl. Коваль
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!оdаmок.\
,Що Колекmuвноzо ooza

с.о./

профспiлковоi

iБабич В.А./

професiйiпосад,працiвники"пЖ.*'^*нозабезпечуtотьсяспеtliальниrl
одя гом, спецiальним взуттям та iнiпим и засобами iнди вiдуал bHoI.o захистч

Термiп
використ

ння (у
мlсяцяI

l2

l2
l2

до зн
|2
l2
1

зб
24

12

12

12

12

l2
12

12

l2

12

зб
2

2

до зн

Найменування rrроЕесiii Необхiдний спецiа"ьййЪд*,
спецlальне взчття

Контролер при зн-ЙБЙЙБ
водомiрiв в сирих примiщеннях,
що зат9плюються водою

костюм бавовняний

комбiнезон бавовнянии

Слюсар-ремонiнЙ

Черевики шкiряйЙЙЙЙрвовi
Рукавицi кошlбiнованi

Чоботи гумовi

комбiнезон оайвнянии
комбiнезон 

"одойикий
Плащ водостiйкиЙ

комбiнованi

Електрогазозвар;r* рЙа"-* Б
ручного зварювання костюм бавовняний

захисний i пiдшоломник
Куртка i ,.а"" уrБп,пеЙ
Чоботи гумовi

Обхiдник водопровiдно -
каналiзацiйноi мережi

костюм бавовнянй

комбiнованi
Плащ з капюшlоном
Куртка i шrани уiЙлЙ Jo

5з

м
п/tl

l

чоботи гумовi
2 l окар

Чере.ипи шпiрянi --
Окуляри захиснi-

з

Куртка i штани у.епленi

4 Слюсар АВР

чоботи гчмовi

Куртка i шrа"и уЙплЙ

5

6



7

Маляр
Муляр
Столяр
Тесляр
Штукатур

Машинiст насосних установок

Оператор хлораторноТ устilновки

костюм бавовнянй або
комбiнезон бавовняний

12

зб
черговиi

2
|2

12

до знос}

,2
зб
2
,2

8

l2

9 l2
й

3

виt'i

4
до
До знl0 Коагулянщик костюм бавовiянй-

Куртка утеплена
Рукавицi гумовi

|2
и
з

до зн(

до зн(

чоботи гчмовi-
ЪкуйЙйснl_-

ll Оператор на фiльтрах

Прибиральниця службових та
виробничих примiщень

комоiнезон або халат бавовняний 12
Чоботи гумовi
Черевики

до зн(

24
Рукавицi гумовi 412 халат бавовняний.гййiйБг=--
Тукайцi.чrовГ-
таlrат бйй"ний
тrкавйБч""-l --

12

а
llз Лаборант змiнний
l2
l

I4 Електромонтер

-

Лаборант х iM iко-бактерiолББноi
лабораторii

ъПробовiдбiрник -.'i

12

и
12

---)рговl
черговi

I5 12

2
до зносу

12

п----:--
Jб

*р."""й
2

lб

24

5.1



Черевики l2

черюваl

l2
l7 CTopolK

Плащ водовiдштовхуючий

костюм бавовняний
Куртка i штани утепленi
Чоботи гумовi
Черевики
Чоботи утепленi

12

12

36
й
4
l2
п

l8
Водiй легкового автотранспорту

костюм бавовняний
Рукавицi комбiнованi
Черевики

19 Водiй вантажного
автотранспорту

костюм бавовняний
Куртка i штани утеп.llенi 36
Черевики l2
Чоботи кирзовi 12
чоботи гчмовi |2

20 Водiй спецiальноТ асенiзацiйноi
машини

костюм бавовняний l2
Куртка i штани утепленi 36
Черевики 12
жилет сигнальний о зн
Чоботи гумовi
Чоботи утепленi

12

збi
2|

22

Машинiст екскаватора

Машинiст крана

костюм бавовняний
Куртка i штани утепленi ]6
жилет ctl гнальн и й l2
!укави цi комбiнованi J
Черевики
Чоботи гумовi

l2
|2

костюм бавовняний
Куртка i штани утепленi
Черевики
Рукавицi комбiнованi

\2
зб
l2
з

z)
Слюсар з ремонту автомобiлiв

комбiнезон бавовняний l2
Куртка i штани утепленi зб
Рукавицi комбiнованi 2
Чоботи кирзовi \2
Лiдшоломник
!куляри захиснi

24
до

24

25

Машинiст насосних установок

Машинiст активного мулу

костюtчt бавовняний |2

Куртка утеплена I2
Калошi i рукавицi дiелектричнi го в1

чоботи гчмовi l2
Чоботи кирзовi
костюм бавовняний
Куртка i штани утепленi
Рукавицi комбiнованi
Чоботи кирзовi
Чоботи гумовi
Черевики

24
l2
зб
2

24
24
|2

п_h Оператори на аеротенках.
Оператори на вiдстiйниках

комбiнезон бавовняний
Куртка i штани утепленi 36
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| Рукавицi комбiнованi
] Чоботи гчмовi
lЧеревики
костюм бавовняний
Куртка l штан и чтепленi
Рукавицi комбiнованi

llоботи гчмоы --
Черевики
.;-:-костюм оавовня н и й

Курт,.а Йеfulеrй
Рукавицi
Чоботи гумовi
костюм оавовняний
Куртка утепле на
п;йодйй,х.ов\,
Чоботи кирзовi
чоботи гчмовi
Черевики

27 | Оператор на решiтках
l Оператор на пiсколовках
| та жироловках

28 | Волорозлавальник

24
п
п
jб
J

24
п
36

черговий
24

29
Майстри,,liнiйних дiльниць

l2
l2
оз0

зl

fl вiрник. прибирапьник територii костюм бавовняний.:_-
Куртка утеплена зб

12

до

Черевики
жилет сигнальний

iРукавичi
Гбстюм бавовн*"й
l=.-ъ
Куртка утеплена
Черевики (напiвчоботи)
Плащ з капюшоном
Рукавицi

т(остюм бавовняний
Тур,г-ц"е,п,rеrа
Фартук прогумований
Чеоевики

ТЙЙТ-"rбl"о"йГ-

До знl

l2
зб
24

черго]

l
,s
Jt)

монтаrкник

Комiрник

Машинiст, оператор КНС

Слюсар КВП i А

до зносу
i8
3

l2
и_..-
J
12
24

JJ l Костюм бавовняний

| Куртка утеплена
Рукавичi комбiнованi
Черевики
Чоботи гумовi
костюм бавовняний
KYpTIra ),тепJlена
Рукавицi дiелектричнi
Черевики
Чоботи гумовi

з4 12__:--
Jt).-------:

черговI

l2
черговi

ПDимiтка: зсtсобu iHduBidycl,,lbHo?o захuспlу, як; запобi:)rtнuil пояс, захuсна каска, }axllcHlllt,tlo,ito,tt, захuснi uluпlкu, респiрапlор, проmu:аз, diе.lекпtрччнi рукавuцi, вiброзаtuснi рукавuцdiе.lекпрuчнi Ka-louti, зaxucHi оку,ярu, навуulнuкч пtа 'iHuli 
з'ti, n, ' 

urазiпi' у" .u,цr"поrопч,нор,|1ах, а,lе tlереdбаченi iHu,tu,ltu Hop'taпluBHu.'l u акпlа'ш з охоронч праL|i (напрuк.lаО,

_ý6



iнсmрукцiяltu), повuннi вudаваmuсь працiвнuкQ-tI в за.|lе)lсносmi Bid харакmеру i y-uol
вuконання робiпt, Hct пtep.ttiH оо ]нос).

пЕрЕлlк
видiв спецодягу, спецвзуття та захисних засобiв, якi можуть бути при

необхiдностi вза€мозамiн Hi

l. Костюм бавовняний - на комбiнезон бавовняний, i навпаки.
2. Костюм бавовняний - на напiвкомбiнезон бавовняний, iнавпаки.
3. Костюм бавовняний - на халат бавовняний. i навпаки.
4. Костюм бавовняt-tий з вогнезахисним просоченням на костюN

брезентовий, i навпаки.
5. Костюм для зварника - на костюм брезентовий, i навпаки.
6. Комбiнезон бавовняний на напiвкомбiнезон бавовняний, i навпаки.
7. Рукавицi kомбiнованi на рукавицi унiверсальнi, i навпаки.
8. Фартук з нагрудником на фартук прогумований, i навпаки.
9, Черевики шкiрянi - на напiвчоботи шкiрянi, iнавпаки.
l0.Черевики (напiвчоботи) шкiрянi - на чоботи гумовi, i навпаки.
Il.Чоботи кирзовi - на напiвчоботи, iнавпаки.
l2.Чоботи кирзовi - на чоботи гумовi, iнавпаки.
l3.Валянки на чоботи кирзовi утепленi, i навпаки.

Начальник служби охорони працi
Ы,.,щ.коваль

5,7



Доdапок.
!о Колекmuвноzо doel

профспiлковоi

ов С.о./ в.А./

пЕрЕлIк
професiй i посад працiвникiв, якi безоплатно забезпечуються 0,5 лiтра молока за зDабо рiвноцiнними харчови-vи:1l:ryюами у зв'язку зi шкiдливими умовами праr(хiмiчнi речовиниj при роботi з якими з профiлакт,ичною метою рекоменду€тьсявикористання молока або iнших рiвноцiнних харчових продуктiв)

Начальник слуrкби охорони 
"rл' еЙ 

В. {. KoBa,rb

"\li
п/п

Найменування
професiй, посал

працiвникiв

Ki,rb
KicTb
осiб

шкiдливi виробничi
фактори

;_ъ|дна мережа
п. 35. Марганець та йою
сполуки.

;;;;;;;;;;;r \

Примiтка

Перевищенr
нормативно

значення (ГД

Переыrше",
нормативноl

значення (Г!

Во
l Електрогазозварr 

" 
ц --

зайнятий рiзанням та
ручним зварюванняv.

комплекс о

,

чис,гки
2 Електрогазозварниц

зайнятий рiзанням та
ручним зварюванням.

l п. З5. МарганецiiiИББ
сполуки.

очисна стан
3

ULв
t лектрогазозварник,
зайнятий рiзанням та
ручним зварюванням.

l п. 35. Марганец" rа Ио.о
сполуки.

Перевиrченн
нормативноI

значення (Г!l\|
4

ня ( каllа.]IзаIIiя

Перевищення
нормативног(

значення (Г!

(-люсар аварiйно - вiдновлкl
ваrIьних робiт (АВР)

ll п. 2З. Сполуки cipKп --
Сiрководень.
п. 26. Сполi ки азоту: AMiaK,

каналiзацiйно - н acarctfi f1,.-r цrrii / ]r't-t

перевищеннl
НОРМаТИВНОГl

значення (Г!l
перевrщеlrня

нормативног(
значення (глк

5
i 
Слюсап - ремонтнЙк -

l

БерагФ ,la рйБках
(КНС Nч 5)

Э;Бо: чолБй.

9 п. 2З. Сполуки сфЙ: 
-Сiрководень.

п. 26. Сполуки азоту: AMiaK
6 9 _ъll. ZJ. L полуки сlрки:

Сiрководень.
п. 2б. Сполlки азогу: AMiaK

з4
п,



!оdаmок No 12

!о Колекпuвноzо dozoBopy

фташов С.О./

lý. /
}" ./

пЕрЕлIк
посад i професiй працiвникiв КП кВодоканал м. Ужгорода>, яким може надаватися щорiчна

додаткова вiдпустка за роботу iз шкiдливими i важкими умовами пDацi
та за особливий хаDактер працi

I-'оло

л!
п/п

код
кп

код
зкпп

тр

Посала кiлькiсть днiв
додатковоi вiдпустки

за шкiд,rивi
лтлови працi

за особливий
характер працi

l 8з22 Водiй автотранспортних засобiв до
1 ,5т.

2

2 8з22 Водiй автомобiля l .5-3т. 2

_) 8з22 Водiй автомобiля бiльше 3т 4
4 7212 l9756 Електрогазозварник (водопровiдна

мережа, КоПВ, оСВ).
4

5 724l l986l Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування
(електрогрупа, ОСВ, КОПВ
водозабiр <МинаЙ>).

4

6 зlll 2з157 Змiнний лаборант (КОПВ) 2
7 81 бз l2809 Коагулянщик (КОПВ) 2
8 8929 lззl9 Лаборант хiмiко-бактерiологiчного

аналiзу (КОПВ)
2.

9 8929 l332l Лаборант хiмiчного аналiзу (КОПВ,
осв).

2

l0 8929 lз265 Лаборант-бактерiолог (ОСВ) 2
ll 1141 Мапяр (водопровiдна Mepelrta) 2
12 8зз2 l3788 Машинiст крана автомобiльного 4
lз 8lll l4з88 Машинiст екскаватора 4
l4 8l63 l39l0 Машинiст насосних установок!

(КОПВ, водозабiр (Минай),).
4

l5 8 l63 1з910 Машинiст насосних установок (КНС,
ОСВ - активного мулу,
повiтродувок).

4

lб 8 l63 l з9l0 Машинiст насосних установок
свердловин (волозабiр кМинай>.

1

l,] 7|22 l2680 Муляр 2
l8 8lбз lбl55 Оператор хлораторноi установки

(КОПВ, водозабiр <Минай>.ПНС)
1

l9 8163 l5756 Оператор на фiльтрах (КОПВ) 1
20 8l63 l5752 Оператор на решiтчi (КНС.ОСВ) 4
2| 8 l63 |5744 Оператор на пiсколовках та 4

59



жироловках (ОСВ)
22 8l63 l5728 OnepaTop на аероiБ кахlбеб
2з 8290 17зl4 Пробовiдбiрник
24 72зз l8447 Слюсар ДВР (водопровffi мережа!

Адс).
25 72зз l84,17 Слюсар ДВ Р t мере>ltаЪодовiд_

ведення).
4

26 lzJ5 l8559 Слюсар - ремонтник @ОПБ,
водозабiр (Минай> )

_+

27 72зз l8559 Слюсар - ремонтни*@Н-, ОС9 4
28 72з1 l85 II Слюсар з pevoHTy авrомобiл iB 4
29 7241 l8494 Слюсар з контрольно - вимРБ

вrUIьних лриладiв та автомаl.ики
(електрогрупа).

2

30 821l l91 49 Токар (механiчна майiФня,ТбПВ) 4

Начальник вiддiлу кадрiв

Начальник с,пужби охорони працi

В. (). Бикова

В. fl. Коваль
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профспiлковоi

ов с.о./ /Бабич В,А./

пЕрЕлIк
I <Водоканал м. Уrкгорода>> з ненормованим робочим днем
яким надасться додаткова вiдпустка

,Щоdаmок Nl 1 3

,Що Колекmuвноzо ёоzовору

.Щодаткова вiдпустка на пiдприемстВi визначена згiдно П 4.2,4,4,7 роздiлу 4, .Щодатку 7
ГаЛУЗеВОi УГОДИ На 2017 -2024 роки та наказу MiHicTepcTBa працi та- соцiа.llьноi' лолiтики
УкраiЬИ вiд 10.10.1997 року Nч 7 <Про затверлження Рдомендацiй щодо порядку надання
працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчноi /лfмтковот вiдпустки' за особливий
характер прачi>

посал працiвникiв КП

Кiлькiсть днiв
податковоJ

пlдприсмства
головний iнжен
Головний бухгалтер
начальник iння системного забезпечення
начальник вiддiлу по роботi з пiльговими категорiями населення,
начальник абонентського вiддiлу, начальник вiддiлу контролю та облiку

iзичних та юридичних осiб
Начальник юридичного вiддiлу

Начальники: втв, копв, осв, кнс, водопровiдноi мережi, лабораторii,
диспетчерськоТ служби, транспортного цеху, сторожовоi служби, вiддiлу
кадрiв. старший майстер мереж водовiдведення (начальники Bcix
комплексних служб, виробничих, адмiнiстративних, начаJIьники вiддiлiв.

ничих дiльниць та пiдпоздiлiв
Головний енергетик, головний MexaHiK, головний технолог

водозабору Минай
заступник начальника Втв, заступник головного бухгалтера, заступник
начальника юридичного вiддiл
Начальник водноi iнспекцiТ. начальник сл и охоDони
Бухгалтер, старший eKoHoMicT, економiсти, провiдний iнженер, iнженера,
iнспектор з кадровот роботи, завiдуюча складом, iнженер по роботi з
пIльговими категоDl населен ня

сконсчл ьти вець з публiчних lвель
комп'ютепного набо

нача",rьник вiддiлу кадрiв В.О. Бикова

бl

t-

Nq п/п посада

] 7
2. 7
з. 7
4.

5. 4

6. 4

,7.

4

8.
1

9.

l0. ,l

ll 4
\2.

4

l3.
1

14,
4



Доdаmок .\Ь ]

,Що Колекmuвноео dozoBo1

ов С.о./

профспiлковоi

/Бабич В.А./

пЕрЕлlк

Найменування професiй, посад

Оператор на решiтцi (КНС Nч 5)

Слюсар-ремонтник (КНС М М l- 9)

професiй i посад працiвникiв, яким надасться право на доплати до тарифних
ставок (окладiв) за роботу зi шкiдливими i важкими умовами працi

.Щоплата

Мережа водовiдведення
8%Слюсар аварiйно - вiдновлювальних робiт

дlльниця м i водовiдведення (каналjзацiя).
Ка lraLl iза цiii rro-ttacoclt i с l alruii (K}lC)

Машинiст насосних установок (КНС Л, l )

Машинiст насосних установок (КНС Nч 4) 4 о/о

4%
4 о/о

Оператор на решiтцi (КНС N, З)

4%
Очисна с,танцiя воловiдвсдсння (ОСВ

Оператор на решiтцi

Оператор на пiсколовках та }кироловках

9

i0

Оператор на аеротенках

Слюсар - ремонтник

4%

4%

17 Ко;;r;";щ;к : 1%

l8 JlaoopaнT lмiнний 4 9о

4%

4%

машинiст насосних установок (активного мулу) 4%
|2 Машинiст насосних установок повiтродувок

l_] ti.leKtpol азоtварнllк. rайняtий pi tанняv Ia р)чнll\,| lварlоваllllя\,t |2%

14 Електромонтер з ремонту та обс"пуговування електроустаткуван ня 1%

Комплекс очистки повеDхневих вод (КОПВ)
15 Оператор хлораторних установок 4 0 

о

] lб Оператор на фiльтрах | 4 О/о

20 Е-rектрогtвозварник. зайнятий рiзанням та ручним зварюванням I2Yo

19 Слюсар - ремонтник 8%

t,



Токар

l<М rr най >>

Слюсар аварiйно - вiдновлювальних робiт

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткуван

Оператор хлораторноi установки

2з Слюсар - ремонтник

26 Машинiст насосних установок (водозабору)

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

29 Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

механiчна

з2

з7

Jб

з9

40

з5 йiшйнiст екёкаватЬрi

Штукатур

ý

4%

4 о/о

.+ /о

4%

4%
'Гранспор,t ний цех

Водiй автотранспортttих засобiв (ванталtнiстю вiд 1.5 до
3 тонн)
Dл.:il ---л-лл,, лллл^:- /_л.._л__ _:_

4%

Водiй автотранспортних засобiв (вантажнiстю 3 тонни та бiльше)

Машинiст крана автомобiльного (кранiвник)

4%

Слюсар з ремонту автомобiлiв (автослюсар) 4 о/о

Муляр

4%

4%

4 о/о

4%

XiMiKo - бактерiологiчна лабораторiя (ОСВ)
Пробовiдбiрник

Лаборант- xiviK

Лаборант - бактерiолог

46 Лаборант мiкробiолог

Начальник служби охорони працi
"'(--

(фV В.Д. Коваль

27 Машинiст HacocHLIx чсl,ановок (сверд-повини)

Токар

С;й;р - ре;;;iик

(.]

_1



ов с.о./

,|kt lio tcbtllt,,

профспiлковоТ

Бабич В.А./

пЕрЕлIк
побочих мiсuь. професiй. посад працiвникiв. яким всlановлю(,lься пiльгова пенсiя

за Списком ЛЪ 2 (шкiдливi умови працi) на пiдставi атестацii робочих Micub
за умовами працi

Код,, назва професii
за класифiкатором !К

003:20l0

кiлькiсть
прачiвникiв на
пiльговч пенсiк

!iльниця водопровiдноi Mepelti 7212 - Електрогазозварник,
зайнятий рiзанням та ручним
зварюванням.

3

Комплекс очистки поверхневих вод
(копв)

7212 Електрогазозварник.
зайнятиri рiзанням та ручним
зварюванням.

l

Очисна станцiя водовiдведення
(осв)

72 l 2 - Електрогазозварник,
зайнятий рiзанням та ручним
зварюванням.

l

Начальник с"пужби охорони працi В. .Щ. Коваль

Структурний пiдроздiл

a



,Цоdаmоt
!о Ко.пекmuвноzо Оо

смства

,/Карташов С.О./

профспiлковоi

/Бабич В.А./

Прави.rlа етичноТ поведiнки працiвникiв пiдприсмства

Роздiл I

зАгАльнl положЕння

1. Межi застосування
1.1. Норми Правил € загальними та застосовуються до Bci}

виключення працiвникiв IIiдприсмства (далi * працiвник). Кожний праu
ма€ суворо дотримуватись Конституцii ,га законiв УкраIни понад MipK
особистоi вигоди та несе кримiнальну. адмiнiстративну га дисцип-lil
вiдповiдал ьн icTb у встановленому законодавством порядку.

1.2. Для забезпечення повноТ впевненостi t ромадян YKpaTr
неприйнятному ставленнi до корупцii та до r]орушень загfutьно прt]r"tня
суспiльствi норм поведiнки кожен праrLiвник llовинен дотримуватися ГIра]
також принципiв i стандартiв, викладених у Законi УкраТни <[1ро запобi
корупцiТ> ! правилах внутрiшнього розпорядку' Антикорупчiйнi про
Пiдприсмства в iнших нормати вно-правових актах.

1.з. У разi якщо норми законодавства Укратни не дають чi
розумiння, як лiяти в гrевнiй ситуацii, працiвники повиннi застосOв
принципи, викладенi в Правилах, для визначення, чи с iхня пове
правильною.

2. Заява про обiзнанiсть з Правилами
При прийняттi на роботу до Пiдприсмства кожен працiвник зобов'я-

ознайомитися зi змiстом Правил та пiдписати вiлповiлну заяву (]о_]а.ться
долучагться до tlсобовоТ справи праuiвника.

3. Особи та пiдроздiли, уповноваженi на забезпечення .1отря}|
Правил

З.l. Уповноважена особа ,} пиlань етичноТ поведiнки - uе спсu:.
Уповноважсна особu j числа спiвробilникiв Пiлпри( мства. на як_\ _t|i-.
функuiТ надання роз'яснень з питань застосування законо_lавств.:
функцiональних обов' язкiв якоТ належить надання працiвникам кон\--\._- ь. -
питань застосування Правил, а також пов'язаних нормативно-llравовll\ :i{_

Зазначена особа взасмодiс з Нацiональним агентством з питань запtrI:
корупчii в рамках наданих Нацiона.llьному агентству повновi];,к.:i;
реа.,riзачiТ та формуван ня державноi анти кору п rli йноi полiтики.

a



3.2. Уповноважений Пiдприсмства з питань запобiгання та вияв--lкорупцii, який вiдгIовiдно до покладених завдань та функцiй здiйснюс за
щодо запобiгання корупцii та контроль за ix реалiзацiею'на ПiдЙ".r.r"i.

4. Щii праuiвникiв у разi виникнення cyMHiBiB
Працiвники мають знати вимоги Bcix законодавчих aKTiB,

запобiганням корупцii, тому при прийняттi рiшень у ситуацiях,,
можуть призвести до ско€ння корупцiйних та пов'язаних

пов'язанl
якi потенл

з корупправопорушень, вони не повиннi покладатися
стосовно застосування положень законодавства.

надавати приватнi рекомендацii, консультацii та IIос-lчги ш(r :|1КТИЧНОгО 
застосування законодавства в сферi водопостачання

водовlдведен ня;
дiяти (проявляти бездiяльнiсть) на користь приватних та юридичних oci(б. Стандарти поведiнки
Стандартами поведiнки працiвникiв е:
добросовiсне, чесне та лрофесiйне виконання cBoix службових обов'язкiддотримання загальноприйнятих норм моралi та поведiнки, спiвробiтнl,мають бути взiрцем добропорядностi, вихованостi i культури;
неупередженiстЬ У дiях та ненадання переваг будь-якiй фiзшчнюридичнiй особi, а також полiтичним органiзацiям;
забезпечення захисту та збереження комунального майна, а тако;к ttal]TpeTix осiб, право розпорядження яким отримано завдяки u"*on"n]

на неофiцiйнi роз'ясн

- Япщо у праrliвника виникають сумнiви цодо tlрийлtяття того чи iHt
рiшення, або ситуацiя мас tIотенцiйну небезпеку вчинення корупчiйлравопорушення, працiвнИк повинеН керуватисЯ встановлениМИ ЗаконолавLта lншими нормаl.ивно-правовими актами обмеженгrями, при цьому повIпереглянути та проанал iзувати текст обмежуючtlго tiормативного докумен,у разi необхiдностi письмово звернутися за отриманням роз'ясненняУповноваженоi особи з питань е,гичноi поведiнки 1 Упоu"о"члa,Пiдприсмсr,ва з питанЬ запобiганнЯ та виявлення корупцiТ).

5. Загальнi заборони
Працi вникам забороняс:ться :

використовувати службовi Ilовноваження д.lt я особистоi вигоди;
_ мати iнтереси, якi вступають у про,гирiччя з виконанням с;tч;кбсобов'язкiв; ' !

брати на себе зобов'язання або обiцянки, якi можуть негативно вl1.IиFна репутацiю Пiлприемства;
використов) ваl и iнформlluiю, дост) п до якоt' or риvаний BHac_riвиконання службових обов'язкiв, у будь-яких фiнансttвих on.p*ir,,

дозволяти l]икористання такоТ iнформацii у приваr.них iHTepecax;
. . 

ВиМаГати або прийма.ги подарунки вiд фiзичноi або йр"д"чпоi. особи.
:::т:. 9rоr 

якi офiчiйнi дiТ зi сЙони Пiдприсмства, або прагне Jo }iи\:дlловl стосунки з Пiдприсмством або прагне до них; веде дiя-lьнiсть.
регулю€ться або контролюсться Пiдпри.rсruоr, або ма. iн,r.ереси. 

"Ki 
,,о,к

!1ти. 
порушенi через виконання або невиконання посадових обов'я,працlвника тощо;



7.2. Працiвники не повиннi за власною iнiцiативою надавати офiцiйнi
документи чи свlдчення, що стосуються iх роботи або службових обов'язкiв,
будь-яким особам або посадовцям поза межами Пiдприсмства, у т.ч.
спiвробiтникам правоохоронних органiв.

при отриманнi виклику до державних установ, сулу або правоохоронних
органiв (у т.ч. органiв слiдства) працiвники мають невiдкладrо у уснiй або
письмовiй формi iнформувати про такий факт свого безпосередп"о"о керiвника
та Уповноважений Пiдпри€мства з питань запобiгання та виявлення корупцii.

7.3. Прачiвники повиннi негайно у письмовiй формi повiдо"ляi, сво.о
безпосереднього керiвника та Уповноваженого Пiдприсмства з питань
запобiгання та виявлення корупцii про будь-якi оз}tаки, що вказують на
можливе вчинення iншими працiвниками корупцiйних та пов'язаних з
корупцiсю правопорушень.

працiвники також повиннi негайно повiдомляти свого безпосереднього
керiвника про iншi неправомiрнi дii спiвробiтникiв.

TaKol можливостl

затримання правоохоронними органами ;

повiдомлен ня про п iло lpy:
застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження, у тому

числi запобiжних заходiв;

до кримiна.,rьноi

tзб
ацi
Hcza,,/

2-,

службових обов'язкiв, невикористання його усупереч iHTepecaM роботи та не за
призначенням;

дотримання закоllолавчих та iнших нормати вно-правових akTiB, якi
забезпечуюrь piBrli можливосli лля грtrvалян Украiни. не,}алежно вiл раси.
кольору шкiри, релiгii, cTaTi, нацiон€шьного IIоходження' BiKy або фiзичних
недолiкiв;

чlтке вlдокремлення приватних та службових iHTepeciB;
дотримання дiлового стилю одягу службовими та посадовими особами

Пiдприемства, який вiдрiзнясться стриманiстю та акуратнiстю.
7. Офiцiйнi iнтереси
7.|. На вимогу спiвробiтникiв Уловноваженого Пiдприемства з питань

запобiгання та виявлення корупцii, регламентовану законодавством Украiни
або внутрiшнiми розпорядчими документами
зобов'язанi надавати повнi та вичерпнi вiдомостi,
ними службових повноважень.

Пiдприсмства,, працiвники
що стосуються виконання

io-

7.4. Працiвники повиннi вiдразу пiсля отримання
повiдомляти свого безпосереднього керiвника про факти:

прийняття судами pitlteHb щодо притягнення
t адмi нiстрати вноi) вiдповiдальностi.

Посадова особа, яка безпосередньо отримала таку iнформацiю, зобов'язана
певiдкладно, у письмовому виглядi, передати ii до Уповноваженого

риемства з питань запобiгання та виявлення корупцii.
8. Щi'i керiвникiв
У вiднсlсинах з пiдпорядкованим и працiвниками керiвники Bcix piBHiB

поеднувати принциповiсть та вимогливiсть з повагою та
чливlстю) не допускати грубощiв та приниження людськоТ гiдностi.

()-

Керiвники Bcix piBHiB повиннi:

6,|



здiйснювати добiр пiдпорядкованих працiвникiв, об'ективно враховуючи
ixHi моральнi, професiйнi та дiловi якостi;

сприяти творчому пlдходу працiвникiв до виконання своТх функцiй,
заохочувати iхню iнiцiативу, проявляти повагу до висловлюваних ними
правових позицiй;

бути справедливими i об'сктивними в оцiнцi роботи пiдпорядкованих
працiвникiв, використовуючи iх моральне
числi шодо iхнього просування по службi:

не допускати необrрунтованого
вiдповiдальностi, звiльнення, створення перешкод у просуваннi по службi,
фактiв необ'сктивного пiдходу до оцiнки ix професiйних, дiлових та особистих

| матерlальне стимулювання, у тому

притяl,нення до дисциплiнарноТ

якостей;
сприяти утвердженню в колективах .говариськоi вза€модопомоги.,

позитивного морально-психологiчного клiмату.
9. Виконання доручень
!,оручення.' ulo надаються, повиttнi бути закt,tнними, чiткими,

та виконанi чiтко у встановлений TepMiH.
Прачiвники, дотримуючись норм чинного законодавства,

визначають правомiрнiсть наданих iм доручень та шкоду, що
завдано iHтepecaM сусtliльства, JIк)дини, державi у випадку
лоручсн ня. яке не (,правtlviрним.

У разi олержання доручення (письмового чи уснt,tго)' яке працiвник вважас
неправомiрним, BiH зобов'язаний негайно повiдомити про це особi, яка
надавала таке доручення.

!оручення., якi., на думку праuiвника, суперечать чинному законолавству
або внутрiшнiм 11равилам та iнструкчiям, слiд спочатку обговорити з
керiвником, який дав наказ, щоб переконаl.ися у тому, що немас жодних
непорозчмiнь.

Якшо праuiвник вважас, що надане йому усне доручення е неправомiрним,
BiH мас право вимагати надати йому таке доручення у письмовому виглядi.

праuiвнику надасться право не виконувати неправомiрнi доручення у разi
повiдомлення у письмовому виглядi гIро фак,r rl,1римання неправомiрного
доручення вищого ]а посадою керiвгtика.

у випадку виконання неправомiрного доручення вiдповiдал bHicTb несуть
як працiвник, який виконав, так i керiвник, який надав таке доручення.

дII
Роздiл II

ПЦ ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ЧИ ПОСАДОВИХ
оБов,язкlв

l0. Заборона використання службового становища для отримання
ви годи

працiвникам забороняеться використовувати або дозволяти iншим особам
використовувати службове становище, посаду або буль-якi ловноваження,
пов'язанi зi службовим становищем:

для примушення аЬо спонукання TpeTix осiб (у тому числi пiдлеглих) до
надання буль-якоi неправомiрнот вигоди для себе, Друзiв, родичiв, або близьких

для примушення або спонукання TpeTix осiб (у пiдлеглих) до

зрозумlлими

самостiйно
може бути
виконання

осiб;
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для надання переваг юридичним або фiзичним особам;
у спосiб, який може бути сприйнятий як висловлення офiцiйноi позицij

Пiдприемства у чiлому.
l1. Дii працiвникiв у разi отримання пропозичiТ щодо вчинення

неправомiрних дiй
У разi отримання пропозицii вiл rpelix осiб шодо вчинення неправомiрних

дiй, у т.ч. щодо неправомiрноi вигоди, працiвники повиннi:
не вчиняти будь-яких дiй або натякiв., якi можуть сприйматись як

готовнiсть або вiдмова вiл участi у справi;
знайти привiд для перенесення Bcix ос,гаточних рiшень на майбутнс;
невiдкладно повiдомити про цей факт Уповноваженого Пiдприсмства з

питань запобiгання та виявлення корупцii, у foMy числi письмово невiдкладно
пiсля виникнення taKoi' vожливос t i;

отримати вiд Уповноваженого Пiдприсмства з питань запобiгання та
виявлення коругrцii iнструкцiТ щодо подальших заходiв та дiяти вiдповiдно до
н их;

уникати обговорень таких подiй з будь-ким., oKpiM Уповноваженого
Пiдприсмства з питань запобiгання та виявлеFIня корупчiТ.

Праuiвники зобов'язанi негайно повiдомляти Уповноваженого
Пiдприсмства з питань запобiгання та виявлення корупцii про спроби або
можливе вчинення iншими працiвниками правопорушlень у сферi службовоi
дiяльностi.

Неповiдомлення про yci обiцянки, пропозицii або спроби зЕuIучення до
неправомiрних дiй з боку TpeTix осiб е пiдставою для притягнення працiвникiв
до дисциплiнарноi та кримiнальноi вiдповiдаrrьностi.

Службова iнформацiя - це вся iнформацiя, доступ до якоi працiвник
отримус завдяки виконанню службових обов'язкiв та професiйнiй дiяльностi.

Працiвникам заборонясться:

отримувати доступ до iнформацii без необхiдностi, пов'язаноi iз
виконанням службових обов'язкiв;

використовувати будь-якi комп'ютернi системи та iнформачiйнi масиви
Пiлприсмства у приватних iHTepecax;

розголошувати службову iнформацiю, щодо використання якоi
законодавством встановленi обмеження,

l3. Використання робочого часу_

функuiй, передбачених ix посадовими обов'язками.
Керiвники не повиннi заохочувати' вiддавати накази, примушувати, або

проситИ пiдлеглиХ використовувати робочий час для виконання iнших дiй, нiж
Ti, якi потрiбнi для виконання службових обов'язкiв.

Прашi вникам заборонясться вживати :

алкогольнi напоi;
наркотичнi засоби або психотропнi

засобiв.

12. Поводження зi службовою iнформачiсю

використовувати службову iнформацiю у приватних iHTepecax;

прашiвники мають використовувати робочий час виключно на виконання

речовини, за виключенням лiкарських

l4. lii спiвробiтникiв у позаробочий час
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потенцiйного), у письмовiй формi повiдомити керiвника вiдповiдного вiддiл1
про необхiднiсть усунення вiд виконання певних службових обов'язкiв.

У такому повiдомленнi обов'язково
обставини конкретноi справи та iнтереси,
виконанню повноважень.

l6.2. Повiдомлення прачiвника iз
органу про тимчасове усунення або недоцiльнiсть усунення працiвника вiд
виконання певних службових обов'язкiв або щодо iнших заходiв врегулювання
конфлiкту iHTepeciB про1 ягом доби надсиласться до кадрового пiлроздiлу лля

службових обов'язкiв або щодо iнших заходiв врегулювання

вказуються вiдомостi про характер i

якi, на лумку прачiвника, суперечать

резолючiсю керiвника вiдповiдногс

У позаробочий час працiвники не повиннi вчиняти дiй, якi можутl
зашкодити iHTepecaM Пiдприсмства, створювати негативне суспiльне враженн,
чи негативно вплинути на репутаuiю працiвника.

Роздiл I I I

КОНФЛIКТ IHTEPECIB

l5. Нелопущення виникнення конфлiкту iHTepeciB
15.1. Працiвники зобов'язанi вживати заходiв щодо недопущенн,

виникнення конфлiкту iHTepeciB (по,генцiйного таlабо реального, вiдповiдно д<

визначення, наведеного в Законi Украiни <Про запобiгання корупцiI>) Mi;
приватними iнтересами та службовими повноваженнями, у тому числi шляхо[
тимчасового повного або часткового усунення вiд виконання службовиl
обов'язкiв.

l5.2. Працiвникам забороняеться пiд час виконання службових обов'язкil
брати участь у робочому процесi, в якому вони або буль-хто з близьких чt.

пов'язаних з ними осiб, у т.ч. юридичних, мають iHTepec.
Що близьких осiб належать;
дружи на./чоловiк.' батько., мати, вiтчим, мачуха, син, лочка, пасинок

падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка
правнук. правнуllка. зя гь. HeBicTKa. тесlь. tеща. свекор. свекруха праuiвникt
тощо;

опiкун чи пiклувальник. усиновлювач, особа, яка перебувас лiд опiкою абс
пiклуванням. усиновленi особи;

ОСОбИ, ЯКi ПрожиВають спiльно з працiвником та пов'язанi з ним спiльним
: побчтом.(,

15.3. Працiвники зобов'язанi усунутись вiд участi у робочому процесi, I
якому вони або близькi чи пов'язанi з ними особи, у т.ч. юридичнi, мають певн
iнтереси.

Усунення вiд виконання службових обов'язкiв, при виконаннi яких можt
виникнути конфлiкт iHTepeciB, здiйснюсr,ься шляхом повiдомлення керiвникz
органу та прийняття ocTaHHiM вiдповiдного рiшення.lб. Пiдстави та порядок усунення працiвника вiд виконання
сrу;кбових обов'язкiв

lб.l. Працiвник, який повинен усунутись вiд участi у робочому процесi 1
зв'язкч iз наявнiстю реального чи ttотенцiйного конфлiкту iHTepeciB
зобов'язаний невiдкладнtl, але tre пiзнiше нас,tупного робочого дня з моменту
ко_lи BiH дiзнався лро наявнiсть конфлiктУ iHTepeciB (реального чч
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зберiгання в особовiй справi, а його копiя - до Уповноваженого Пiдприемства з

питань запобiгання та виявлення корупцii.
1б.3. З метою отримання роз'яснення щодо прийняття правильного

рiшення про вреryлювання конфлiкту iHTepeciB керiвник органу може
звернутись до Уповноваженоi особи з питань етичноi поведiнки.

16.4. Працiвник звiльняеться вiд обов'язкiв щодо вреryлювання конфлiкту
iHTepeciB, передбачених Законом УкраТни <Про запобiгання корупцii>, у разi
позбавлення або вiдчуження ним такого iHTepecy.

Роздiл lV
поl(Арунки

l 7. Олержання подарункiв
Працiвники не повиннi, прямо або опосерелковано, вимагати або приймати

подарунки., обмеження щодо яких встановлено Законом УкраТни
запобiгання корупчii>.

<Про

l8. Поларунки та ix ринкова BapTicTb
18.1. Подарунком можуть вважатися: грошовi кошти або iнше майно,

переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи,, якi надають/одержують
безоплатно або за цiною, нижчою мiнiмальноi ринковоi.

I-|e поняття може включати в себе послуги (якi надають/одержують
безоплатно або за цiною, нижчою мiнiмальноI ринковоi)' а також безоплатне
навчання' транспортуван ня' гlроживання та харчуваtlня, як Ti, що надаються
безпосередньо, так i шляхом лридбання квиткiв, передплати, або
вiдшкодування BapTocTi пiсlrя того, як було зроблено проплату.

18.2. Ринкова BapTicTb подарунку с роздрiбною вартiстю товару, послуги
або iншого привiлею, який працiвник мав би сплатити для отримання у
власн icTb або користування.

Прачiвник може оцiнити ринкову BapTicTb подарунку через лосилання на

розлрiбну BapTicTb аналогiчних предметiв (послуг' привiлеiв).
l9. Використання офiцiйноi посади для отримання подарунку
Праuiвникам заборонясться використовувати офiчiйну посаду для

отримання поларункiв, тобто завдяки статусу, повноваженням або обов'язкам,
притаманним працiвнику вiдповiдно дtl функцiональних повноважень'
здiйснювати дii, якi булуть спонукати cTopoHHix осiб до надання подарункiв,

20. Поларунки, якi надаються опосередковано
Подарунки надаються опосередковано, я кщо:
вони адресованi близьким особам працiвника внаслiдок вiлносин

дарувальника та праuiвниl<а. при обi lHarrocr i la ll олi ос,ганньогоl
вони надаються буль-якiй iншiй особi або органiзачii, у тому числi

б",rагодiйнiй, за вказiвкою, рекомендацiею або внаслiдок iнших аналогiчних дiй
праuiвника.

2l. Винятки щодо поларункiв
Поларунки вiл зовнiшнiх лжерел можуть прийматись працiвниками у разi,

якщо ri отримання вiдповiдас загаJlьновизнаним уявленням про гостиннiсть та:
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BalpTlcTb такого подарунку не перевищуе однiсi тисячi гривень, як тозазначенО Антикорупцiйною програмою Пiдприемс,гва, встановлену на день:]рийняття лодарунка, олноразово;
22, Поларунки, якi можуть бути отриманi в процесi зовнiшнiхвiд носи н
працiвники можуть.приймати харчування, проживання, транспортування.,сувенiри або iншi подiбнi привiлеi, ,пщо,uni предмети та послуги надаються упрочесi службовот дiяльностi та i'x надання пов'язане з виконаннямбезпосереднiХ службсlвиХ обов'язкi в rl iд час:
вiдряджень ,га з:,1iйснення l] релстав}t и цьки х фуr.tкчiй;соцiальних захолiв,
23. Подарунки на ocHoBi особистих вiдносин
працiвник може прийняти подарунок за обставин, коли очевилно, щоподарунок 1чlотивовано сiмейними вiдносинами або особистоrо дружбою, а неслужбовиv положенням праuiвн и ка.
гIiдставами дJlя такого висновку сl iс,гсlрiя взасмовiдносин, а такожвпевненiстЬ у тому' tl]o близькими особами або друзями' ,.й 'nuoupy"on

прилбано за власнi кош,l,и,
24. Поводження з подарунками
якцо лрацiвник отримав Подарунок, пlодо одержання якого вс.гановленазаборона, rrеобхiдно повернуl,и матерiаllьний предме]. дарувальнику абосплатити дарувальниковi його ринкову BapTicTb, або передаrи'до благодiйноiорганiзаuii, чи знищити лредмет лuру"uпп,r, коли повернення його снедоцiльним з огляду на е.l.ичнi або iншi np"u"n".
25. Подарунки керiвникам
подарунок може бути подарований керiвнику або прийнятий вiдп i:.'tсtлого або iH шого r

мають персональне #';"#fr"r;;iJ":i].,"#бЛИВИХ 
НаГОД, якими с подii, rц9

професiйних свя,г. 
I рqлrlцlуIгlg Jначення, з наl,оди державних або

при ubolry N,lають враховуватись Taki обмеrrtення:
BapTicTb такого IIс

в и з н а че нО А н ти кору п ц i trj*ъi,"J:":,ihlъ; *},;; ";;;:: JjJ'e 
н ь, я к то

ПрацiвникаМ заборонястьСя вимагати вiд iншtого Працiвника зробиr.ивнесок для придбання lIодарунку для йсlгсl керiвника.
Керiвник IJe може примуlхувати пiдлеглЬго
2б. !обровiлопi .n".,." ло дарування поларунку,

Внески. якi робляlься праuiвниками для пРидбання подарунку керiвникуабо колегаМ по роботi. мають буr.и лоОро"irrо""rи, тобто робитись без будь-я кого тиск) абtr прцрlусу.

Уповноваlкений пiлприсмс гва
Зесгу,пник nr"rn""r*" юридичного вiддiлу А.Ю.Король
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